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1 Επιτελική Σύνοψη 
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, το οποίο 
καθιερώνεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014 - 2020. 

Στο εγκεκριμένο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την 
περίοδο 2014 - 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020) περιλαμβάνεται η παρέμβαση στις λιμναίες 
περιοχές της Περιφέρειας μέσω της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση 
των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας».  

Η επιλογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης βασίζεται στο αναθεωρημένο 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) και τον 
χαρακτηρισμό σε αυτό, των λιμνών, ως τμημάτων ειδικών χωρικών ενοτήτων σε όλη την 
Περιφέρεια. Στις βασικές παραδοχές του ΠΠΣΧΑΑ για τα επόμενα 15 χρόνια, αναφέρεται ότι 
το υδατικό δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας θα διατηρήσει το χαρακτήρα του "στρατηγικού 
μεγέθους" για τη Χώρα λόγω της διασύνδεσής του με την παραγωγή ενέργειας, με την 
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα διαπεριφερειακά και με τον εφοδιασμό της Θεσσαλονίκης. 

Βασικό ζητούμενο της ΟΧΕ των λιμναίων συστημάτων, που περιλαμβάνουν τα επιφανειακά 
ύδατα με τα φυσικά και τεχνητά τους συστήματα, είναι να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά 
συστήματα για την ευρύτερη περιοχή της  Περιφέρειας. Οι ανάγκες που θα καλύψει η ΟΧΕ  
περιλαμβάνουν την  προστασία και την εν συνεχεία ορθολογική αξιοποίηση των λιμνών της 
Δυτικής Μακεδονίας, καθώς  και την ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό 
σύστημα της περιοχής. 

Η σχετική αναφορά στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 είναι ότι «… Η ΟΧΕ αφορά στην ευρύτερη περιοχή 
των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου και του ρου του ποταμού 
Αλιάκμονα …» 

Ειδικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι υδατικοί πόροι έχουν προεξέχουσα σημασία 
καθώς στην Περιφέρεια εντοπίζεται μεγάλο ποσοστό των επιφανειακών υδάτων της Χώρας 
(65%), ενώ υπάρχει  εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο επιφανειακών και υπογείων υδάτων.  Η 
Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας αποτελεί μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή που διακρίνεται για 
τον πλούτο των φυσικών της πόρων. Οι ορυκτοί πόροι, τα ορεινά οικοσυστήματα και ο 
δασικός πλούτος αποτέλεσαν τη βάση αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής για πολλές 
δεκαετίες, ενώ αντίθετα οι υδατικοί πόροι αξιοποιήθηκαν κυρίως ως οικονομικοί πόροι και 
όχι ως πόλοι αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ωστόσο, οι υδατικοί πόροι της Περιφέρειας και 
ειδικότερα οι λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας συνθέτουν ένα ομοιογενές σύνολο περιοχών με 
παρόμοια χαρακτηριστικά. Αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο του μοναδικού φυσικού 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην περιοχή, είναι καθοριστικοί παράγοντες 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης πεδινών και ημιορεινών περιοχών καθώς χρησιμοποιούνται 
για ύδρευση, παραγωγή ενέργειας και πρωτογενή παραγωγή (άρδευση, αλιεία) και 
παράλληλα διαθέτουν πολύπλευρη εκπαιδευτική, περιβαλλοντική και τουριστική αξία.  

Στο πλαίσιο αυτό οι 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας  αποτελούν τους κεντρικούς 
άξονες ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην Περιφέρεια Δυτικής 
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Μακεδονίας. Οι λίμνες αυτές είναι η Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, 
Πετρών, Βεγορίτιδα, Καστοριάς (Ορεστιάδα), Ιλαρίωνα και Πολυφύτου. 

Η συνοχή των περιοχών παρέμβασης αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την ορθή 
στοχοθέτηση και επιλογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
ομοιογένειας  οι περιοχές αυτές με βάση τα οικολογικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργική τους 
χρήση και αξία καθώς και τις χρήσεις γης πέριξ των λιμνών κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις 
(4) βασικούς πόλους ανάπτυξης με ομοειδή χαρακτηριστικά. Οι βασικοί πόλοι ανάπτυξης 
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Βασικοί πόλοι ανάπτυξης ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 

Πόλοι Ανάπτυξης ΟΧΕ Λίμνες Βασικά Χαρακτηριστικά  

ΒΠ 1. Πρεσπών 
 Μικρή Πρέσπα 
 Μεγάλη Πρέσπα 

 Εθνικός δρυμός με Φορέα Διαχείρισης 
 Διασυνοριακή σημασία  
 Ήπιες χρήσης γης στη λεκάνη απορροής  
 Σημαντικές οικοτουριστικές δραστηριότητες 

ΒΠ 2. Λιμνών Αμυνταίου 

 Ζάζαρη 
 Χειμαδίτιδα 
 Πετρών 
 Βεγορίτιδα 

 Σύμπλεγμα διασυνδεδεμένων λιμνών  
 Αγροτικό τοπίο, με τη γεωργική ως κυρίαρχη χρήση γης 
 Δυνατότητα Ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας 

ΒΠ 3. Καστοριάς  Ορεστιάδα 

 Υδάτινο σώμα γειτνιάζον με σημαντικό αστικό κέντρο 
 Έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικού συστήματος 

και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
 Περιβάλλεται από πεδινές περιοχές  
 Ζητήματα ποιοτικής υποβάθμισης της λίμνης   

ΒΠ 4. Λιμνών Αλιάκμονα 
 Ιλαρίωνα 
 Πολυφύτου 

 Τεχνητές λίμνες κατά μήκος του Αλιάκμονα  
 Πρωταρχική χρήση η παραγωγή ενέργειας  
 Ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς (ΔΕΗ)  
 Έντονο ανάγλυφο περιμετρικά 
 Δυνατότητα Ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας 

Η προσέγγιση του θέματος της ΟΧΕ των λιμναίων συστημάτων, δεν μπορεί να περιοριστεί 
μόνο στους στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ ΠΔΜ 2014- 2020, αλλά 
ζητούμενο είναι να αποτελέσει ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας κατά το 
δυνατό προηγούμενες προσπάθειες, αλλά και σχεδιασμούς που επιχειρήθηκαν και 
επιχειρούνται για κάθε διακριτό λιμναίο σύστημα, χωρίς μέχρι σήμερα να διασυνδεθούν 
επιχειρησιακά οι επί μέρους αυτές πρωτοβουλίες. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω στρατηγικών επιλογών, διερευνάται η δυνατότητα σύνθεσης των 
πολιτικών σε μια προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης με την αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων σε αφθονία, στα οποία κυριαρχούν το νερό και το φυσικό περιβάλλον, τόσο σε 
παραγωγική κατεύθυνση, όσο και στον τουρισμό που αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παρά τα φυσικά πλεονεκτήματα, υστερεί σημαντικά και 
κατατάσσεται τελευταία σε επίπεδο  χώρας. Σημειώνεται ότι  σε άλλες χώρες της Ευρώπης 
ιδίως της Κεντρικής και της Βόρειας, διαπιστώνεται σημαντική οικιστική και τουριστική 
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ανάπτυξη γύρω από τα λιμναία συστήματα. Επιτυχημένα παραδείγματα «μικρής κλίμακας» 
υφίστανται και στον ελληνικό χώρο, ενώ παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης με άξονες τα 
λιμναία οικοσυστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αποτελούν οι 
λίμνες της Β. Ιταλίας, όπως και της Ελβετίας και των Σκανδιναβικών χωρών. 

Οι προτεινόμενες περιοχές αντιμετωπίζονται μεν διακριτά με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους αλλά παράλληλα κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο μια ευρύτερης 
αναπτυξιακής προοπτικής για τα λιμναία συστήματα, να οριστούν διασυνδεδεμένες περιοχές 
στοχευμένων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) 
και περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τους υδατικούς 
πόρους, και εκτιμάται ότι ενισχύουν το αναπτυξιακό αποτέλεσμα.   

Με βάση τα παραπάνω η περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ οργανώνεται σε 2 επίπεδα που 
περιλαμβάνουν τις Περιοχές Εστίασης ΟΧΕ με έμφαση στους 4 βασικούς πόλους ανάπτυξης 
και ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων περιοχών στις οποίες υποστηρίζονται οριζόντιες ή 
σημειακές παρεμβάσεις προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα:  

Περιοχές Εστίασης ΟΧΕ 

Περιοχές Προτεραιότητας Α: Αποτελούν τις περιοχές άμεσης στόχευσης της ΟΧΕ και 
περιλαμβάνει τις άμεσα γειτνιάζουσες με τις λίμνες περιοχές, ως πυρήνες ανάπτυξης 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.  

Περιοχές Προτεραιότητας Β: Περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή πέριξ των λιμνών, όπου η 
υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των λιμνών. Η ευρύτερη ζώνη οριοθετεί το διοικητικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσονται οι παρεμβάσεις και το επίπεδο αναφοράς για την ανάλυση του  αναπτυξιακού 
σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
παρεμβάσεις σε επίπεδο λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής. 

Δίκτυο διασυνδεδεμένων περιοχών  

Περιοχές Προτεραιότητας Γ:Περιλαμβάνει περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος η διασύνδεση των 
οποίων με τους βασικούς πόλους ανάπτυξης συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών 
ΟΧΕ με επίκεντρο τους υδατικούς πόρους για τη διασυνδεδεμένη ανάδειξη της φυσικής, 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας και την ισόρροπη ένταξη της 
ΟΧΕ στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   

Οι περιοχέςεστίασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης για την Αξιοποίηση Λιμνών 
Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη.  
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Στη φάση κατάρτισης του σχεδίου καθοριστικής σημασίας ήταν η κινητοποίηση των 
παραγωγικών και κοινωνικοοικονομικών εταίρων των περιοχών παρέμβασης. Για το λόγο 
αυτό, το παρόν σχέδιο αποτελεί σημαντικό εγχείρημα, που πέραν των χαρακτηριστικών 
καινοτομίας  που θα πρέπει να εισάγει, βασισμένο  στα τοπικά χαρακτηριστικά, επιθυμεί να  
λειτουργήσει και την εταιρική σχέση, (ως ένα άλλο «σύμφωνο εταιρικής σχέσης –ΣΕΣ») με την 
ενεργό εμπλοκή των εταίρων της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών εταίρων.  

Toσχέδιο Στρατηγικής της ΟΧΕ Λιμνών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από:  

- Το «Όραμα», το οποίο συνθέτει τις βασικές αρχές για την παρέμβαση, περί το οποίο 
οργανώνεται όλη η στρατηγική ανάπτυξης και που συνιστά τον τελικό κεντρικό στόχο όλου 
του σχεδίου (τι πρέπει να έχει επιτευχθεί στο τέλος όλης της παρέμβασης)  

- Τους Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύουν το Όραμα έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά 
η αντιμετώπιση των βασικών, καίριων, ζητημάτων ανάπτυξης  

- Τους Ειδικούς Στόχους, η επίτευξη των οποίων επιτρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες εντοπίζονται στο πλαίσιο μιας ανάλυσης δυνατοτήτων, 
αδυναμιών, προοπτικών και απειλών, και να προκύψουν τελικώς συγκεκριμένα και 
ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα  
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- Τις Δράσεις, μέσα από την υλοποίηση των οποίων παράγονται συγκεκριμένες επίσης 
ποσοτικοποιήσιμες, εκροές (φυσικό αποτέλεσμα) έτσι ώστε να προκύψουν τα ζητούμενα 
αποτελέσματα. 

 Στους στρατηγικούς στόχους αντιστοιχίζονται οι Πυλώνες Στρατηγικής του σχεδίου, στους 
οποίους εντάσσονται οργανικά οι Δράσεις του.  

Κατά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης εντοπίστηκαν ως καίρια ζητήματα και 
επομένως ως βασικές αρχές σχεδιασμού της ΟΧΕ στη Δυτική Μακεδονία:  

 Η αποδοτικότερη αξιοποίηση των λιμναίων οικοσυστημάτων ως πόλων βιώσιμης ανάπτυξης 
της Δυτικής Μακεδονίας 

 Η ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 

 Η διασύνδεση φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς με την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη  

 Η επιχειρηματική ανάπτυξη και τόνωση της τοπικής οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον 

 Η ενίσχυση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών ποιότητας  προς όφελος κατοίκων και 
επισκεπτών  

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το πλαίσιο της Στρατηγικής καθορίζεται από το ΠΕΠ και των 
συνδεόμενων στρατηγικών σχεδίων του (RIS3, ΠεΣΚΕ), την πρόταση αναθεώρησης του 
ΠΠΧΣΑΑ  Δυτικής Μακεδονίας, και ειδικότερα όσα αναφέρει για τα λιμναία οικοσυστήματα, 
καθώς οι ανελαστικές πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής 
που εξειδικεύονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όπως: το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, 
το ΠεΣΔΑ / Τοπικά σχέδια, κοκ. Σχεδιαστικό στόχο επίσης αποτελεί η συμβατότητα με την 
Περιφερειακή Στρατηγική Βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας, το Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και η εν γένει  διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα 
είναι συμβατή στο σύγχρονο πλαίσιο πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή η κατά το 
δυνατόν μεγαλύτερη συνέργειά της με άλλα μέσα εθνικά και ευρωπαϊκά. 

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος καθώς και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, το Αναπτυξιακό Όραμα της 
στρατηγικής ΟΧΕ  που τίθεται είναι  «Τα  λιμναία συστήματα, τόποι βιώσιμης και 
ενδογενούς ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία»και οι απαιτούμενες ενέργειες για την 
υλοποίηση του οράματος οργανώνονται σε τρεις κύριους Πυλώνες: 

 Διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος 

 Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών μέσω της αξιοποίησης των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών  

 Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους και Ομάδες Δράσεων. 
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Πυλώνες ΟΧΕ Ειδικοί Στόχοι Ομάδες Δράσεων 

1. Διατήρηση και 
Ανάδειξη του 
Φυσικού και 
Πολιτιστικού 
Αποθέματος 

1.1 Ολοκληρωμένη και 
αποδοτική διαχείριση - 
διατήρηση των φυσικών 
πόρων και βελτίωση 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος 

1.1.1 Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων 

1.1.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
αποβλήτων και απορριμμάτων 

1.1.3 Αποκατάσταση, διατήρηση και 
αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 
και βιοποικιλότητας  

1.2 Ανάδειξη φυσικής-
πολιτιστικής κληρονομιάς 
και στήριξη βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης  

1.2.1 Ανάδειξη τουριστικών προορισμών και 
ενίσχυση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης  

1.2.2 Διασύνδεση και δικτύωση φυσικής 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

1.3 Βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και διείσδυση 
συστημάτων χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας και 
ήπιων μορφών ενέργειας 

1.3.1 Ενεργειακή αναβάθμιση και 
εξοικονόμηση ενέργειας  

 

1.4 Προστασία από 
ανθρωπογενείς απειλές και 
φυσικές καταστροφές 

1.4.1 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών 
καταστροφών και φαινομένων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή  

2. Ενίσχυση της 
Παραγωγικής 
Βάσης και 
Ανάδειξη των 
Συγκριτικών 
Πλεονεκτημάτων 
των Λιμναίων 
Περιοχών 

2.1 Διεύρυνση της οικονομικής 
βάσης των λιμναίων 
συστημάτων, ένταξη στην 
αγορά εργασίας και στήριξη 
του εισοδήματος 

2.1.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων και δημιουργία 
συνεργατικών σχημάτων και δικτύων 
προώθησης της επιχειρηματικότητας  

2.1.2 Δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας και 
ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων  

2.2 Υποστήριξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης σε τομείς 
ύπαρξης πλεονεκτήματος 
(τουρισμός, αγροδιατροφή) 

2.2.1 Στήριξη επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης  

2.2.2  Ενίσχυση και πιστοποίηση 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων 

2.3 Αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
του τοπικού δυναμικού και 
των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων 

2.3.1 Ολοκληρωμένα προγράμματα 
προώθησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 
στην απασχόληση  

2.3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας 

3. Βελτίωση 
Διασύνδεσης, 
Πρόσβασης και 
Οργάνωσης 
Υποδομών και 

3.1 Εξασφάλιση υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης προς τους 
πολίτες και τις τοπικές 
επιχειρήσεις 

3.1.1 Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις 

3.1.2 Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης του 
πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής 
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Πυλώνες ΟΧΕ Ειδικοί Στόχοι Ομάδες Δράσεων 
Υπηρεσιών κίνησης 

3.2 Βελτίωση της 
Συνδεσιμότητας και της 
προσπελασιμότητας 

3.2.1 Λειτουργική αναβάθμιση οδικού 
δικτύου και βελτίωση τοπικής 
προσβασιμότητας 

3.3 Βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας 

3.3.1 Ενίσχυση δομών υγείας και κοινωνικής 
μέριμνας 

 

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός ΟΧΕ δεν αποτελεί μια 
αποσπασματική προσέγγιση για την αξιοποίηση μεμονωμένων περιοχών αλλά φιλοδοξεί να 
λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια διασυνδέοντας τη 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ποιότητα 
ζωής των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, γύρω από τις τέσσερις κύριες περιοχές παρέμβασης 
αναπτύσσεται ένα δίκτυο παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών για την ανάπτυξη 
παρεμβάσεων που στοχεύουν στη διασύνδεση και την ολοκληρωμένη ανάδειξη της φυσικής, 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας, την ενίσχυση της 
συνεκτικότητας των παρεμβάσεων σε Περιφερειακό επίπεδο και τη σταδιακή σύγκλιση του 
συνόλου των περιοχών της Περιφέρειας προς τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο 
αυτό καθοριστική σημασία διαδραματίζει η συνοχή και η συνάφεια του αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού ΟΧΕ με το Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
καθώς και το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας σε σχέση με τον Τουρισμό.  

Στο πλαίσιο αυτό βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί  
το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020,  με παράλληλη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων 
και εργαλείων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑνΕΚ, 
ΕΠΑνΑΔ-ΕΔΒΜ), του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δ.Μ., πόρων ΟΤΑ, καθώς και 
διασυνοριακών και διακρατικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σημαντικό 
ζητούμενο και τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων και την ενεργοποίηση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα. 

Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας είναι η λειτουργία ενός αποτελεσματικού  Φορέα Στρατηγικής / 
Παρακολούθησης της ΟΧΕ που προτείνεται να περιλαμβάνει την Επιτροπή Παρακολούθησης 
ΟΧΕ ως κεντρικής δομής συντονισμού (στην οποία δύνανται να συμμετέχουν ενδεικτικά η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
Δήμοι, Αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας και Φορείς διαχείρισης)  με την υποστήριξη 
της ΔιΑΠ και της ΕΥΔΥΠ που συνεπικουρούνται από Ομάδα Τεχνικής Στήριξης.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΟΧΕ Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας στην τελική 
του μορφή ήταν το αποτέλεσμα ενός γόνιμου διαλόγου μέσα από σειρά συναντήσεων 
διαβούλευσης όπου συζητήθηκαν τόσο οι δράσεις του σχεδίου όσο και  θέματα τα οποία 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την υλοποίηση του και τα οποία ενσωματώθηκαν στο 
σχεδιασμό. Το γενικό συμπέρασμα των δράσεων διαβούλευσης ήταν η θετική αποδοχή του 
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σχεδίου ΟΧΕ και η συμφωνία των συμμετεχόντων σε σχέση με τις κατευθύνσεις και 
προτεραιότητες του σχεδιασμού.  
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2 Συνοπτική Παρουσίαση Ενωσιακού και Εθνικού Πλαισίου 
για την ΟΧΕ 

2.1 Προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη 
Οι ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης, το οποίο καθιερώνεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014 - 
2020. Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών 
συγκεκριμένων Χωρικών Ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα 
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται για τις 
σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να 
μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του αντίστοιχου σχεδίου 
υλοποίησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα 
των προτεινόμενων δράσεων. 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής, περιλαμβάνονται: 

 η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, 
 η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, 
 η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο 

προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (OXE) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, 
αναφερόμενες σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή 
περισσοτέρων συμπληρωματικών Επενδυτικών Προτεραιοτήτων από διαφορετικούς 
Θεματικούς Στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Όπου κρίνεται 
απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένα μέτρα των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και 
ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις ΟΧΕ. 

2.1.1 Περιοχή Παρέμβασης 
Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αφορούν στις 
παρακάτω γενικές κατηγορίες περιοχών: 

 Υποπεριφερειακές / αστικές περιοχές, με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.  
 Δια-περιφερειακές περιοχές, με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά 

και προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού 
χώρου. Επιπλέον, ΟΧΕ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα όρια διασυνοριακών 
περιοχών.  

 Περιοχές τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη 
χωρική στρατηγική/ σχέδιο.  

 Περιοχές που ορίζονται σε ανάλογο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης.  

 Περιοχές, με χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 



Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας  
 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕπιχΣχεδ OXE Λιμνών ΔΜ (01.1)  15/137 

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας προβλέπεται η 
εφαρμογή στοχευμένων δράσεων μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά – 
ημιαστικά κέντρα που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό αναπτυξιακό τους 
ρόλο καθώς και ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στην ύπαιθρο (παραλίμνιες και ορεινές 
περιοχές), οι οποίες θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την 
παραμονή τους στην περιοχή. Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις θα βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύουν το βιώσιμο χαρακτήρα του ρόλου των περιοχών αυτών. 

Κύριος στόχος της ΟΧΕ είναι η επιτάχυνση και η μεγιστοποίηση της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
υποπεριοχών μιας Περιφέρειας οι οποίες, αφ’ ενός παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση 
έναντι άλλων περιοχών της Περιφέρειας λόγω μόνιμων γεωγραφικών, γεωφυσικών ή / και 
κοινωνικών / δημογραφικών μειονεκτημάτων, αφ’ ετέρου ενδεχομένως να παρουσιάζουν 
συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα. Αυτός ο κύριος 
στόχος επιτυγχάνεται, εφ’ όσον οι ΟΧΕ για μια συγκεκριμένη περιοχή πληρούν ορισμένα 
κριτήρια / προϋποθέσεις, τόσο ως προς το σχεδιασμό τους και τον προγραμματισμό των 
δράσεων, όσο και ως προς την υλοποίηση των δράσεων. Στο εγκεκριμένο ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 
2020 περιλαμβάνεται η παρέμβαση στις λιμναίες περιοχές της Περιφέρειας μέσω της 
"Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής 
Μακεδονίας". Η επιλογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης βασίζεται στο 
αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ και το χαρακτηρισμό σε αυτό των λιμνών ως τμημάτων ειδικών 
χωρικών ενοτήτων σε όλη την Περιφέρεια και στο Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης που 
καθορίζεται αναφορικά με τα βασικά στοιχεία, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές 
επιλογές της ΠΔΜ.  Η ΟΧΕ αφορά στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών της Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα υδατικά συστήματα:  

1. Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα  

2. Λίμνες Βεγορίτιδας – Πετρών – Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας  
3. Λίμνη Καστοριάς  

4. Αλιάκμονας – λίμνη Πολυφύτου - λίμνη Ιλαρίωνα 
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3 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής 
Παρέμβασης 

3.1 Περιοχή Παρέμβασης 
Η περιοχή παρέμβασης των Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για 
την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις 23 Δημοτικές Ενότητες, 
που περικλείουν τις 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνολική έκταση της περιοχής 
παρέμβασης είναι 3.435,37 τετραγωνικά χιλιόμετρα με πληθυσμό 88.612 κατοίκων. 
Η ευρύτερη ζώνη οριοθετεί το διοικητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι παρεμβάσεις και 
το επίπεδο αναφοράς για την ανάλυση του  αναπτυξιακού σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων. Αναλυτικά, οι  Δημοτικές Ενότητες της ευρύτερης ζώνης παρατίθενται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
Πίνακας 1: Εκτάσεις και Πληθυσμός Δημοτικών Ενοτήτων Περιοχής Παρέμβασης Ο.Χ.Ε. 

Περιοχή Πληθυσμός 2011 Έκταση (τ.χλμ) 
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 51.414 1.924,00 
Δήμος Πρεσπών 1.560 504,19 
Δ.Ε. Πρεσπών  1.201 416,00 
Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής 359 88,19 
Δήμος Αμυνταίου 16.973 589,37 
Δ.Ε. Αμυνταίου 7.612 247,92 
Δ.Ε. Φιλώτα 4.524 131,07 
Δ.Ε. Αετού 2.952 137,44 
Δ.Ε. Νυμφαίου 132 28,21 
Δ.Ε. Λεχόβου 1.115 22,85 
Δ.Ε. Βαρικού 638 21,88 
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 50.322 1.720,13 
Δήμος Καστοριάς 35.874 763,33 
Δ.Ε. Βιτσίου 1.275 138,03 
Δ.Ε. Καστοριάς 16.958 77,32 
Δ.Ε. Μακεδνών 3.220 49,61 
Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων 2.138 97,34 
Δ.Ε. Κλεισούρας 259 37,07 
Δ.Ε. Αγίας Τριάδος 6.568 87,00 
Δήμος Άργους Ορεστικού 11.802 349,26 
Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 8.903 212,00 
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 31.757 2.290,87 
Δήμος Δεσκάτης 5.852 431,64 
Δ.Ε. Δεσκάτης 4.294 268,94 
Δ.Ε. Χασίων 1.558 162,69 
Δήμος Γρεβενών 25.905 1.859,23 
Δ.Ε. Βεντζίου 1.969 323,28 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 150.196 3.516,00 
Δήμος Κοζάνης 71.388 366,02 
Δ.Ε. Αιανής 3.429 156,01 
Δ.Ε. Ελιμείας 5.910 92,02 
Δήμος Σερβίων - Βελβεντού 14.830 732,20 
Δ.Ε. Σερβίων 8.611 398,00 
Δ.Ε. Βελβεντού 3.448 127,40 
Δ.Ε. Καμβουνίων 1.539 150,10 

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης 88.612 3.435,37 
Ποσοστό (%) Περιοχής Παρέμβασης 31,24% 36,35% 

Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 283.689 9.451,00 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Χάρτης1: Χάρτης Περιοχών Παρέμβασης ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας 

 
Παρουσίαση της οργάνωσης των περιοχών παρέμβασης της ΟΧΕ γίνεται στο Κεφάλαιο 4 
«Συνοπτική Τεκμηρίωση Περιοχής Παρέμβασης». 
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3.2 Φυσιογνωμία της Περιοχής Παρέμβασης 
3.2.1 Διοικητική Δομή και Γεωγραφική Θέση της Περιοχής ΟΧΕ 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι μία από τις συνοριακές περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ειδικότερα των εξωτερικών συνόρων της, κατέχοντας γωνιαία 
θέση στον εθνικό χώρο καθώς είναι σε άμεση επαφή με δύο χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, 
την Αλβανία και την ΠΓΔΜ. Η Περιφέρεια αποτελείται από τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες 
(πρώην Νομούς) Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας που υποδιαιρούνται σε 
δώδεκα Δήμους.  
Η περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ οριοθετείται με βάση  επτά  λιμναία φυσικά οικοσυστήματα και 
δύο τεχνητές λίμνες κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα. Αν και η ΠΔΜ χαρακτηρίζεται από 
υψηλό ποσοστό ορεινών εκτάσεων η περιοχή παρέμβασης εστιάζει στις πεδινές και 
ημιορεινές εκτάσεις πέριξ των λιμνών. Ειδικότερα περιλαμβάνει:  
1. Την περιοχή των Πρεσπών στο ΒΔ τμήμα της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Φλώρινας  
2. Την πεδινή περιοχή των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας στο Δήμο 

Αμυνταίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας   
3. Την περιοχή της λίμνης Καστοριάς συμπεριλαμβανομένων των πεδινών εκτάσεων στα 

ανατολικά της λίμνης και τη νότια ημιορεινή ζώνη του όρους Βιτσίου, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καστοριάς 

4. Το ΝΑ τμήμα της Περιφέρειας όπου έχουν σχηματιστεί κατά μήκος του ποταμού 
Αλιάκμονα οι τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα. Η περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις 
τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

Η περιοχή παρέμβασης αναπτύσσεται σε οκτώ (8) Δήμους εκ των οποίων 2 υπάγονται στην 
Π.Ε. Κοζάνης, 2 στην Π.Ε. Γρεβενών, 2 στην Π.Ε. Καστοριάς και 2 στην Π.Ε. Φλώρινας.  

3.2.2 Κυριότερα Προβλήματα 
Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από μία σειρά προβλημάτων σε επίπεδο κοινωνικό 
οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό.  
Σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή αποτελεί η μείωση του πληθυσμού κατά6,31% την 
περίοδο 2001 – 2011 ξεπερνώντας την αντίστοιχη μείωση της Περιφέρειας αλλά και του 
συνόλου της χώρας. Παράλληλα καταγράφεται αύξηση του ποσοστού μη παραγωγικών 
ηλικιακών ομάδων (γηρασμένος πληθυσμός) και συρρίκνωση του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού. Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι 
απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης με ένα σημαντικό μέρος του να 
ανήκει στην κατηγορία των «τυπικά αναλφάβητων». 
Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση ενώ ο 
δευτερογενής παρουσιάζεται σχεδόν μονοδιάστατος με βάση το κύκλωμα λιγνίτης-ενέργεια 
και στην περίπτωση της Καστοριάς τον κλάδο της γούνας. Ο τριτογενής τομέας 
χαρακτηρίζεται από μία αισθητή μείωση του εμπορίου λόγω της οικονομικής κρίσης ενώ σε 
σχέση με τον τουρισμό, η μη επαρκής αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς και οι διαρθρωτικές αδυναμίες των επιχειρήσεων του κλάδου 
συμβάλλουν στο μειωμένο αριθμό των διανυκτερεύσεων κύρια από αλλοδαπούς τουρίστες.  
Το παραγωγικό σύστημα της περιοχής παρέμβασης όπως και συνολικά η ΠΔΜ, αντιμετωπίζει 
διαρθρωτικές αδυναμίες, με κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της το περιορισμένο εύρος 
κλαδικής εξειδίκευσης, τη χαμηλή διασύνδεση μεταξύ των τομέων της οικονομίας, τη 
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σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, τη 
περιορισμένη ενσωμάτωση καινοτομίας, την έλλειψη επενδύσεων εκσυγχρονισμού και 
εφαρμογών ΤΠΕ. 

Σε επίπεδο βασικών υποδομών, χαρακτηριστικά προβλήματα της περιοχής παρέμβασης 
αποτελούν οι ελλείπεις συγκοινωνιακές υποδομές τοπικού επιπέδου, η μη κάλυψη του 
συνόλου των αναγκών για αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων του συνόλου των οικισμών 
στις προστατευόμενες περιοχές, αλλά και η έλλειψη αποκεντρωμένων υποδομών και 
υπηρεσιών που αναγκάζει τους κατοίκους να μετακινούνται σε γειτονικά αστικά κέντρα 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν. 

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, τα κυριότερα προβλήματα στην περιοχή παρέμβασης 
περιλαμβάνουν: (α) Έντονες πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες που μεταφράζονται σε ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των επιφανειακών 
και υπογείων υδάτων και κινδύνους για τη βιοποικιλότητα, με εντονότερα τα προβλήματα 
στις λίμνες Αμυνταίου και στη λίμνη Καστοριάς, και (β) Αέρια ρύπανση με τα συχνότερα 
περιστατικά ατμοσφαιρικής ρύπανσης να παρατηρούνται και καταγράφονται στην ευρύτερη 
περιοχή των Λιμνών Αμυνταίου (Λεκάνη Απορροής Πτολεμαΐδας) από τη λειτουργία των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών (ΑΗΣ) και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων του λιγνίτη. 

3.2.3 Κοινωνικο-οικονομική Εξέλιξη 
Η περιοχή παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. λιμναίων συστημάτων έχει μόνιμο πληθυσμό 88.612 
κατοίκων με το μεγαλύτερο ποσοστό του να συγκεντρώνεται στις Π.Ε. Καστοριάς και Κοζάνης. 
Κατά το έτος  2011, ο μέσος αριθμός των ανέργων έφτασε το 22,84% (16.208 άτομα), εκ των 
οποίων το 60,05% είναι άνδρες και το 39,95% γυναίκες. Το γεγονός αυτό είχε άμεσες 
συνέπειες στη δημογραφία της περιοχής καθώς κατά την περίοδο 2001 και 2011 ο πληθυσμός 
της περιοχής παρέμβασης μειώθηκε κατά 5.973,00 άτομα, η πλειονότητα των οποίων ήταν 
άτομα νεαρής ηλικίας που μετακινήθηκαν προς αστικά κέντρα ή το εξωτερικό αναζητώντας 
εργασία. Η μετακίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού και τη «γήρανση» του πληθυσμού της περιοχής.    
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην περιοχή παρέμβασης απασχολούνται στο τριτογενή τομέα 
και ακολουθούν με σημαντική διαφορά οι εργαζόμενοι στο δευτερογενή και πρωτογενή 
τομέα. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που υποφέρει περισσότερο από την κρίση, καθώς 
σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων, με το δευτερογενή 
τομέα να ακολουθεί με σημαντική διαφορά.  
Σήμερα, ο πρωτογενής τομέας, αν και έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση, έχει τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης των αναξιοποίητων αποθεμάτων, τόσο φυσικών όσο και 
ανθρώπινων πόρων. Μέσω αύξησης της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών 
και κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας, 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, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αλλαγή στην κατεύθυνση και στη διάρθρωση 
της παραγωγής. Οι κυρίαρχοι αλλά προβληματικοί κλάδοι δίνουν τη θέση τους στην 
παραγωγή τοπικών ποιοτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα εμφανίζονται και νέοι κλάδοι 
παραγωγής με προοπτική. Σ’ αυτό βοηθούν και μία σειρά έργων υποδομής που έχουν 
εκτελεστεί ή βρίσκονται στη φάση υλοποίησης.  
Παράλληλα η πρόσφατη ανάπτυξη στην περιοχή οικονομικών δραστηριοτήτων παραγωγής, 
τυποποίησης και εμπορίας αγαθών ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κρασιά του Αμυνταίου, μπορεί να στηρίξει τον διαρκώς 
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φθίνοντα πρωτογενή τομέα, στα πλαίσια της παραγωγής ποιοτικών, πιστοποιημένων και 
βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ο τριτογενής τομέας χαρακτηρίζεται 
από μία αισθητή μείωση του εμπορίου λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι προσπάθειες για 
τουριστική ανάπτυξη εστιάστηκαν κυρίως στον ορεινό και χειμερινό τουρισμό στα 
χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής ενώ ο οικολογικός τουρισμός σε παραλίμνιες εκτάσεις 
αναπτύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή των Πρεσπών. Ταυτόχρονα υλοποιούνται 
στο επίπεδο της προβολής της  πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις προστασίας – ανάδειξης 
μνημείων (κυρίως βυζαντινών) και αρχαιολογικών χώρων καθώς επίσης δημιουργίας νέων 
μουσειακών υποδομών και πολιτιστικών κέντρων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που 
διαχρονικά υλοποιήθηκαν μέσω των LEADER, ιδρύθηκαν κάποιες σύγχρονες επιχειρήσεις 
στον τομέα της εστίασης και των  τουριστικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης.  

Ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η  διασύνδεση των παραγωγικών 
κλάδων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
παράλληλα την ολοκληρωμένη προβολή τους , εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την τοπική 
επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχή με θετικό αντίκτυπο 
στην τοπική οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.   

3.3 Φυσικό Περιβάλλον 
Το υποκεφάλαιο 3.3 περιλαμβάνει την παρουσίαση των φυσιογραφικών και περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στο βαθμό που επηρεάζουν την αναπτυξιακή 
διαδικασία. 

3.3.1 Φυσιο-γεωγραφικά και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά 
Το 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 
ανατολικό τμήμα περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα αποδοτικότερα εδάφη, αλλά και τα 
λιγνιτοφόρα πεδία. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει κατά βάση πεδινές και ημιορεινές 
εκτάσεις πέριξ των λιμνών ενδιαφέροντος. Γεωτεκτονικά η περιοχή παρέμβασης όπως και όλη 
η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 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.  

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. 
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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 θάλασσα1. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την περιοχή παρέμβασης  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 
ποταμοχειμμάριες 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 ποταμοχειμμάριας προέλευσης2.  
Εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί στην περιοχής παρέμβασης  είναι τα Μπουχάριακαι 
τα Νοχτάρια στην περιοχή του Μικρόβαλτου Κοζάνης. Ο συνδυασμός των δύο γεωμορφών 
δημιουργεί ένα μοναδικό και ιδιόμορφο «δάσος», που έχει προέλθει από τη διάβρωση του 
εδάφους σε διάστημα δεκάδων χιλιάδων χρόνων. Στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί έργα 
για την διευκόλυνση πρόσβασης επισκεπτών και την ανάδειξη του σπάνιου αυτού 
φαινόμενου. Στις πλευρές των φαραγγιών των Σερβίων βρίσκεται ο Μαρμαρωμένος 
Δεσπότης. Μια μορφή που φτιάχτηκε από τη διάβρωση των πετρωμάτων με τη βοήθεια του 
ρέοντος νερού. Σε γειτονικές περιοχές βρίσκονται η Αρκούδα, ο Αετός και άλλα «γλυπτά», 
δημιουργήματα της φύσης και της ανθρώπινης φαντασίας. Στην περιοχή της Καστοριάς και 
ειδικότερα στις περιοχές όπου οι όχθες της λίμνης συναντούν τα βραχόβουνα σχηματίζεται η 
σπηλιά του Δράκου, που ανακαλύφθηκε μόλις το 1940. Πήρε το όνομά της από την είσοδό 
της που έχει τη μορφή στόματος δράκου και απέχει 15 μέτρα από τον παραλίμνιο δρόμο. 

3.3.2 Υδροφορία – Υδρογεωλογία 
Υδρογεωλογικά, η Καστοριά θεωρείται περιοχή με πλούσιο επιφανειακό και υπόγειο υδατικό 
δυναμικό. Αναφορικά με τα υπόγεια νερά της περιοχής πρέπει να αναφερθεί το σημαντικό 
δυναμικό της προσχωσιγενούς λεκάνης της Καστοριάς τα μόνιμα αποθέματα της οποίας 
εκτιμούνται σε 147 εκ. κ.μ. Τα νερά αυτά είναι καλής γενικά ποιότητας και συνεπώς μπορούν 
να καλύψουν και υδρευτικές ανάγκες. 
Οι προσχωσιγενείς λεκάνες Αμυνταίου και Φλώρινας προσφέρουν, μέσω υδρογεωτρήσεων 
που έχουν γίνει στην περιοχή, νερά για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Η λεκάνη 
Αμυνταίου ωστόσο, που περιέχει αξιοποιήσιμο κοίτασμα λιγνίτη θα πάψει να παρουσιάζει 
υδροφορία στο βαθμό που η εξόρυξη θα επεκτείνεται. Με την πρόοδο της εκμετάλλευσης 
των λιγνιτικών κοιτασμάτων και την επαναδημιουργία νέων εκτάσεων στις περιοχές των 
εξορύξεων, μέσω των αποθέσεων των στείρων υλικών, οι οποίες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό 
                                                             
1ΥΠΕΚΑ 2015,Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
2ΥΠΕΚΑ 2014.Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας 
(EL09) 
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τα κενά που προκύπτουν από τις εργασίες εξόρυξης, δημιουργούνται συνθήκες για την 
επαναδημιουργία νέων υδροφορέων, με διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά. Η λεκάνη της 
Φλώρινας παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για τη συχνή παρουσία όξινου νερού. Το 
γεγονός αυτό το κάνει ακατάλληλο για ύδρευση. Υπάρχουν ωστόσο υδροφορείς στη λεκάνη, 
όπου το νερό δεν έχει όξινες ιδιότητες. Στη λεκάνη Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, αναπτύσσονται τα 
λιγνιτοφόρα κοιτάσματα στις ιζηματογενείς αποθέσεις. Η εξόρυξη του λιγνίτη προκαλεί την 
καταστροφή, άλλοτε μερική και άλλοτε ολική, και την αποστράγγιση των υπερκείμενων 
υδροφορέων του κοιτάσματος, οι οποίοι εξυπηρετούν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της 
περιοχής. Οι δύο κυριότερες υδρογεωλογικές ενότητες είναι: 

 Υδρογεωλογική ενότητα ΒΔ Βέρμιου - Ν τμήματος όρους Βόρρα, 200 εκ. κ.μ./έτος. 

 Υδρογεωλογική ενότητα ΝΔ Βέρμιου - Ασκίου όρους, 300 εκ. κ.μ./έτος. 
Η υδροφορία της πρώτης ενότητας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη λίμνη Βεγορίτιδα. Η 
προοπτική της χρησιμοποίησης στο μέλλον των νερών αυτών για υδρευτικούς και 
αρδευτικούς σκοπούς επιβάλλει τη προστασία τους από κάθε μορφή ρύπανσης. Η δεύτερη 
ενότητα εκφορτίζεται από τις πηγές της Νεράιδας που σήμερα καλύπτονται από τα νερά της 
τεχνητής λίμνης του Πολύφυτου. Το απόλυτο υψόμετρο της πιεζομετρικής επιφάνειας του 
υδροφορέα αυτού, επιτρέπει την εκμετάλλευσή του μόνο σε επιλεγμένες θέσεις3. 

3.3.3 Εδαφικοί Πόροι 
Τα εδάφη της περιοχής και κυρίως στην ζώνη Αμυνταίου υφίστανται σημαντικές επιβαρύνσεις 
εξαιτίας της υφισταμένης δέσμευσης μεγάλης έκτασης γης για τα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. και της 
συναπόθεσης στείρων και τέφρας. Παράλληλα, ειδικά  στην περιοχή της Καστοριάς και των 
λιμνών Αμυνταίου, τα εδάφη δέχονται έντονες πιέσεις από τη χρήση αγροχημικών 
(λιπάσματακαι φυτοφάρμακα) ως απόρροια της εντατικοποίησης της αγροτικής παραγωγής. 
Τα οικιακά απόβλητα και άλλα υλικά τα οποία αποδομούνται πολύ αργά ή καθόλου, καθώς 
και τα βιομηχανικά απόβλητα σε αστικές ή υπαίθριες περιοχές προκαλούν επίσης ρύπανση 
των εδαφών, υποβαθμίζοντας την αισθητική του περιβάλλοντος γενικότερα4. 

3.3.4 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 ενεργού 
εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού 0,16 g (όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας).  

Η περιοχή παρέμβασης όπως και όλη η Περιφέρεια 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. Ωστόσο 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. Παρόλα αυτά, η 
σεισμολογική αναφορά της ΔΕΗ Α.Ε. για το φράγμα του Ιλαρίωνα, προσδιόρισε αναμενόμενο 

                                                             
3ΥΠΕΚΑ 2014.Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας 
(EL09) 
4ΠΕΣΔΑ 2016. Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας. 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 
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μέγεθος σεισμού για την περιοχή τα 6,6 Ρίχτερ, που μπορεί πιθανά να συμβεί σε χρονικό 
διάστημα 80 ετών. 

3.3.5 Κλίμα 
Στις περιοχές Πρεσπών και λιμνών Αμυνταίου το κλίμα αναγνωρίζεται ως ηπειρωτικό, ενώ 
κλίνει συγχρόνως προς το μεσευρωπαϊκό. Ο χειμώνας είναι δριμύς και είναι συχνό το 
φαινόμενο του ολικού παγετού. Το σχετικά μεγάλο βροχομετρικό ύψος και η ισοκατανομή 
του στη διάρκεια του έτους αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του κλίματος μεσευρωπαϊκού 
τύπου. 

Στην περιοχή της 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. 

Στην ενότητα των τεχνητών λιμνών Πολύφυτου-Ιλαρίωνα το κλίμα είναι 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, και την ομοιόμορφη κατανομή της βροχής στη διάρκεια του έτους με συχνό χιόνι. 

Ανθρωπογενείς συνθήκες διαμόρφωσης του μικροκλίματος συγκεκριμένων περιοχών 
εντοπίζονται τόσο στην περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου όσο και στον άξονα Κοζάνης - 
Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου από τη λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ. Έτσι σε 
αυτές τις περιοχές παρατηρείται αύξηση της υγρασίας, των ημερών ομίχλης και πιθανώς 
ελάττωση της χιονόπτωσης. Γενικά, η ύπαρξη πολλών επιφανειακών υδάτων (φυσικές και 
τεχνητές λίμνες) επηρεάζουν το μικροκλίμα των εγγύς περιοχών λειτουργώντας, για 
παράδειγμα, ρυθμιστικά σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας. 
 

3.3.6 Ορυκτός Πλούτος 
Οι περιοχές των λιμνών Αμυνταίου και δευτερευόντως των τεχνητών λιμνών Αλιάκμονα 
σχετίζονται με την τεκτονική τάφρο της Δυτικής Μακεδονίας όπου 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 (πΓΔΜ) μέχρι την Ελασσόνα, νότια του 
Αλιάκμονα.  
Στη λεκάνη της Φλώρινας κυριαρχεί ο ξυλιτικός λιγνίτης. Τα βέβαια αποθέματα ανέρχονται σε 
270 εκ. τόνους. Η εκμετάλλευση γίνεται από λιγνιτωρυχεία στις περιοχές της Βεύης και της 
Αχλάδας που τροφοδοτούν τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε.. Στα ανατολικά 
περιθώρια της λεκάνης Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου υπάρχουν τρία ξυλιτικά κοιτάσματα: των 
Κομνηνών, του Ανατολικού - Καρυοχωρίου και της Βεγόρας.  
Το κοίτασμα Κομνηνών έχει βέβαια αποθέματα 264 εκ. τόνων, το κοίτασμα Ανατολικού - 
Καρυοχωρίου διαθέτει βέβαια αποθέματα 205 εκ. τόνων ενώ το κοίτασμα της Βεγόρας έχει 
αποθέματα που ανέρχονται σε 40 εκ. τόνους. Ο λιγνίτης της μεσαίας σειράς εμφανίζεται 
κυρίως στη λεκάνη Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου. Πρόκειται για στιβάδες, που αποτελούνται από 
εναλλαγές στρωμάτων μικρού πάχους λιγνίτη με αργίλους και μάργες. Παρόμοια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά διαθέτει και ο λιγνίτης Αναργύρων - Αμυνταίου με ελαφρά μικρότερη 
θερμαντική ικανότητα. Τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται σε 3.100 εκ. τόνους, από τα οποία 
το 60% περίπου είναι εκμεταλλεύσιμα. Τα Τεταρτογενή οργανικά ιζήματα αφορούν σε μικρά 
κοιτάσματα τυρφοειδούς λιγνίτη. Βρέθηκαν στις περιοχές της Άρδασσας, καθώς και ΒΑ της 
λίμνης Χειμαδίτιδας. Πρόκειται για αποθέσεις μικρού πάχους, αλλά σημαντικής οριζόντιας 
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εξάπλωσης με πολλά ενδιάμεσα στείρα υλικά. Τα αποθέματα δεν υπερβαίνουν τους 100 εκ. 
τόνους. Επίσης Ολοκαινικές αποθέσεις τύρφης υπήρχαν μέχρι πρόσφατα σε αρκετές περιοχές 
της λεκάνης Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου. Για παράδειγμα, ΒΑ της λίμνης Χειμαδίτιδας 
εκτεινόταν τυρφώνας σε έκταση 25 km2 περίπου. Λόγω της αποξήρανσης του τυρφώνα και 
της εντατικής καλλιέργειας του εδάφους, η τύρφη οξειδώθηκε και ανεφλέγη (αυτανάφλεξη), 
με αποτέλεσμα όλο το κοίτασμα να έχει χαθεί. Εντός της περιοχής παρέμβασης, πέρα από τον 
κεντρικό λιγνιτιφόρο άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, μικρές αποθέσεις λιγνίτη 
έχουν εντοπιστεί και στην Καστοριά5.   
Στην περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα στην περιοχή Πολύφυτου-Ιλαρίωνα εντοπίζονται 
σημαντικά αποθέματα μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών καθώς και βιομηχανικές 
μονάδες επεξεργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα: 
 Το μοναδικό εντός της Ε.Ε. κοίτασμα χρωμίτη και το σπανιότατης ποιότητας ορυκτό 

χουντίτης έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Τρανόβαλτου Κοζάνης. Επίσης, ο χουντίτης 
της περιοχής Λευκάρων Κοζάνης είναι η μοναδική απόθεση στον κόσμο, όπου γίνεται 
εξόρυξη. 

 Στην περιοχή Σερβίων Κοζάνης εντοπίζεται νικέλιο, ενώ στην περιοχή Βούρινου Κοζάνης 
εντοπίζονται πλατινοειδή μέταλλα. 

 Μεγάλες εμφανίσεις δουνίτη μέσα σε σερπεντινιωμένους περιδοτίτες οφιολιθικών 
συμπλεγμάτων έχουν εντοπιστεί στο Βούρινο Κοζάνης. Τα βέβαια αποθέματα είναι 25 εκ. 
τόνοι. 

 Εντοπίζονται επίσης εξορύξεις ολιβίνη στη Σκούμτσα Γρεβενών (Όρος Βούρινος). 
 Μεγάλα αποθέματα υψηλής ποιότητας αταπουλγίτη ανακαλύφθηκαν τα τελευταία 

χρόνια ΝΑ των Γρεβενών, στη λεκάνη του Βεντζίου. 
Σε ότι αφορά τα λατομικά ορυκτά, εντοπίζονται σημαντικά αποθέματα μαρμάρων ενώ 
διάσπαρτα σχεδόν εντοπίζονται αρκετά λατομεία αδρανών. Στην περιοχή παρεμβάσεων 
εντοπίζονται: 

 Η Μαρμαροφόρος Ζώνη Κοζάνης - Βέροιας όπου από τον Τρανόβαλτο (Ν-ΝΑ της λίμνης 
Πολυφύτου) μέχρι το Βέρμιο δραστηριοποιούνται πάνω από 15 λατομεία παράγοντας 
πάνω από 10.000 κ.μ. μαρμάρου.  

 Η περιοχή της Βεύης - Πελίτη και στην ανατολική περιοχή των λιμνών Αμυνταίου  

 Η περιοχή της Γέρμας, ΝΑ της λίμνης Καστοριάς 

Ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τον ορυκτό πλούτο της περιοχής αποτελεί και ο 
αμίαντος. Αμίαντος είναι ένας γενικός όρος, μια κοινή ονομασία για μια ομάδα ορυκτών, 
ινώδους μορφής, που ανήκουν στην κατηγορία των σερπεντινών και των αμφιβόλων. Με 
στόχο την προστασία του πληθυσμού και των εργαζομένων από τις σωρευτικές συνέπειες της 
εισπνοής ινών αμιάντου, η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με τον αμίαντο έχει διαμορφωθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες προς την κατεύθυνση απαγόρευσης της χρήσης του. Σύμφωνα με την 
αναλογία πληθυσμού της ΠΔΜ έναντι της χώρας (2,6%) προκύπτει ότι η συνολική ποσότητα 
2014-2020 της ΠΔΜ είναι περίπου 5.700 τόνοι. Για τα απόβλητα αμιάντου υπάρχουν στην 
ΠΔΜ δύο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένοι χώροι διάθεσης: ένας (1) στην περιοχή των πρώην 
και αποκατεστημένων πλέον ορυχείων της ΜΑΒΕ, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την υγ. 
ταφή των αποβλήτων αμιάντου που θα προκύψουν από τις αποκαταστάσεις των κτιρίων της 
ΜΑΒΕ (έργο σε υλοποίηση) και ένας (1) ο ΧΔΒΑ της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ που κατά το παρελθόν 

                                                             
5ΥΠΕΚΑ 2015,Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
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(2005-2009) έχει εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ΔΕΗ για τα απόβλητααμιάντου (από τις 
αποξηλώσεις πύργων ψύξης των ΑΗΣ)6. 

 

3.3.7 Υδατικό Δυναμικό 
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. Σχεδόν στο 
σύνολό της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτει στο ένατο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ9) 
της Χώρας. Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του ΥΔ στην Περιοχή Παρέμβασης είναι7: 

 Η λεκάνη  Αλιάκμονα όπου ανήκουν οι τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα καθώς 
και η λίμνη Καστοριάς,  

 Η κλειστή λεκάνης Πτολεμαΐδας όπου ανήκουν οι λίμνες Αμυνταίου  

 Η κλειστή λεκάνη των Πρεσπών. 

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  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). 

Ο σημαντικότερος όγκος υδάτινου δυναμικού είναι συγκεντρωμένος στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φλώρινας. Η μεγαλύτερη σε επιφάνεια 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. Η λίμνη Μικρή Πρέσπα που 
διαμοιράζεται με την Αλβανία με το ελληνικό κομμάτι της να έχει έκταση 42,9 km2. Η λίμνη 
Μεγάλη Πρέσπα που διαμοιράζεται με την Αλβανία και τη πΓΔΜ, με το ελληνικό κομμάτι να 
έχει έκταση 38,6 km2.  Η Λίμνη της Καστοριάς με έκταση 28,8 km2.  Από τη Δυτική Μακεδονία 
πηγάζει και ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Χώρας, ο ποταμός Αλιάκμονας. Με μήκος 
297 km.. Εντός των ορίων της παρέμβασης σχηματίζει την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και πρόσφατα, τη τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα μεταξύ των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών.  

Τα γενικά χαρακτηριστικά των λιμνών9 στις ζώνες ενδιαφέροντος καθώς και τα στοιχεία της 
ποιοτικής τους κατάστασης3 παρουσιάζονται στον  Πίνακα 2 και Πίνακα 3 αντίστοιχα: 

                                                             
6ΠΕΣΔΑ 2016. Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας. 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 
7ΥΠΕΚΑ 2015,Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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Πίνακας 2. Γενικά χαρακτηριστικά λιμνών στις ζώνες ενδιαφέροντος ΟΧΕ 

 

 
Πίνακας 3.Οικολογική και χημική κατάσταση λιμνών περιοχής ΟΧΕ σύμφωνα με την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ).  
 

 
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 

Ονομασία 
Λίμνης 

Έκταση 
Λίμνης 
(Km2) 

Απόλυτο Υψόμετρο 
λίμνης 

(m) 

Λεκάνες Απορροής 
(ΛΑ)/  Υδρολογικές 

Λεκάνες (ΥΛ) 

Έκταση ΛΑ/ΥΛ 
(Km2) 

Μεγάλη Πρέσπα  42,9 849 ΛΑ Πρεσπών 347,0 
Μικρή Πρέσπα  38,6 850 
Καστοριά  28,8 630 ΛΑ Καστοριάς 311,9 
Βεγορίτιδα 53,9 510 ΛΑ Πτολεμαΐδας 1.693,0 

 

(Συνολική 
έκταση ΛΑ 
2.145,2 ) 

Πετρών  12,4 571 
Χειμαδίτιδα  9,6 593 
Ζάζαρη  1,7 602 

ΤΛ Πολυφύτου  74 291 ΥΛ ΤΛ Πολυφύτου 847,0 
ΤΛ Ιλαρίωνα  21,9 403 ΥΛ ΤΛ Ιλαρίωνα 710,2 

Υδάτινο Σύστημα  
Λιμναίο (Λ)/Ποτάμιο (Π) 

Κατηγορία ΥΣ Οικολογική 
κατάσταση   

Χημική 
κατάσταση   

Συνολική 
κατάσταση 

Μεγάλη Πρέσπα (Λ)  Φυσικό Μέτρια Κατώτερη 
της καλής Μέτρια 

Μικρή Πρέσπα (Λ)  Φυσικό Ελλιπής Κατώτερη 
της καλής Ελλιπής 

Καστοριάς (Λ)  
Ιδιαίτερα 

Τροποποιημένο 
Υδατικό Σύστημα 

Ελλιπής Κατώτερη 
της καλής Ελλιπής 

Λ Βεγορίτιδα (Λ)  Φυσικό Ελλιπής ΄Άγνωστη ΄Άγνωστη 

Λ. Πετρών (Λ)  Φυσικό ΄Άγνωστη Κατώτερη 
της καλής ΄Άγνωστη 

Λ. Χειμαδίτιδα (Λ)  Φυσικό Κακή ΄Άγνωστη ΄Άγνωστη 

Λ. Ζάζαρη (Λ)  Φυσικό Κακή ΄Άγνωστη ΄Άγνωστη 

ΤΛ Πολυφύτου (Λ)  
Ιδιαίτερα 

Τροποποιημένο 
Υδατικό Σύστημα 

Μέτρια ΄Άγνωστη ΄Άγνωστη 

ΤΛ Ιλαρίωνα (Λ)  
Ιδιαίτερα 

Τροποποιημένο 
Υδατικό Σύστημα 

΄Άγνωστη ΄Άγνωστη ΄Άγνωστη 
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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. 
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. Οι πιο αξιόλογες πηγές είναι αυτές της Νεράιδας οι οποίες έχουν 
κατακλυστεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης του φράγματος Πολυφύτου Κοζάνης. 

Η χημική κατάσταση των Υπογείων Υδατίνων Σωμάτων (ΥΥΣ) χαρακτηρίζεται καλή ενώ σε 
σχέση με την ποσοτική τους κατάσταση παρουσιάζουν θετικό ισοζύγιο με εξαίρεση το 
Σύστημα Αμυνταίου που χαρακτηρίζεται ως ελλειμματικό λόγω πτώσης στάθμης των 
γεωτρήσεων. Με το σύστημα αυτό σχετίζονται οι λίμνες Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη και Πετρών. 
Ελλειμματικό επίσης είναι και το ισοζύγιο στο Σύστημα Πτολεμαΐδας-Σάριγκιολ που σχετίζεται 
με το ρέμα Σούλου και τη λίμνη Βεγορίτιδα. 

Οι πιέσεις από υδροληψίες - αντλήσεις στην περιοχή παρέμβασης σχετίζονται με την ανόρυξη 
υδρογεωτρήσεων. Χωρικά συσσωρεύονται στον ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας με 
εξάρσεις στον άξονα Αμυνταίου - Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς, 
στα πεδινά της Φλώρινας, και στις Πρέσπες. Ειδικότερα, σημειώνονται τα εξής8, 9, 10: 

 Η άρδευση μαζί με τη σταδιακή καταστροφή των υδροφόρων οριζόντων συνέπεια των 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο ευρύτερο λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας προκαλεί 
τη σταδιακή ταπείνωση της στάθμης των κοκκωδών υδροφόρων Αμυνταίου. 

 Οι υπεραντλήσεις για αγροτική κυρίως χρήση, που παρατηρούνται στον καρστικό 
υδροφορέα του Β. Δυτικού Βερμίου, έχουν προκαλέσει τη συνεχιζόμενη ταπείνωση της 
στάθμης που επηρεάζει τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας. 

 Υπεραντλήσεις αρδευτικής χρήσης παρατηρούνται επίσης στον κοκκώδη υδροφόρο πέριξ 
της λίμνης Καστοριάς, με συνέπεια την φθίνουσα πορεία του υδροφόρου. 

 Μεγάλες επίσης πιέσεις από υπεραντλήσεις νερού δέχονται τα υδροσυστήματα 
Φλώρινας, με συνέπεια τη στείρευση σε μερικές λεκάνες των αβαθών φρεατίων 
υδροφόρων 

 
3.3.8 Οικοσυστήματα και Προστατευόμενες Περιοχές 
Η Περιοχή μελέτης περιλαμβάνει πολλά και αξιόλογα οικοσυστήματα και ζώνες φυσικών 
συστημάτων με συνέχεια, μεγάλη αξία (οικολογική και αισθητική) και ποικίλο καθεστώς 
προστασίας. Αυτές αφορούν: 

                                                             
8ΥΠΕΚΑ 2015.Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
9Τσιόκανος Κ. 2014. Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη σε λεκάνες απορροής λιμνών: Η 
περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 
10ΥΠΕΚΑ 2016. 1η Αναθεώρηση των Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) 
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 Ζώνη Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) 

 Ζώνη Πετρών - Βεγορίτιδας 

 Ζώνη Ζάζαρης - Χειμαδίτιδας 

 Ζώνη Καστοριάς. 

 Ζώνη Πολυφύτου - Ιλαρίωνα-Βούρινου 

 

Ζώνη Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) 

Η περιοχή των Πρεσπών ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός το 1974 και κατόπιν χαρακτηρίστηκε 
ως Εθνικό Πάρκο με βάση το ΦΕΚ 302/23-07-2009.Στο ευρύτερο σύστημα των Λιμνών 
Πρεσπών περιλαμβάνονται οι ομώνυμες λίμνες, η ζώνη του Εθνικού Δρυμού, η ορεινή ζώνη 
δασικών εκτάσεων και οι παρόχθιες ζώνες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των οικισμών. 
Ακριβώς αυτή η εναλλαγή οικοσυστημάτων, κάποια εκ των οποίων είναι μεγάλης αξίας, σε 
μικρή σχετικά έκταση, καθιστούν το σύνολο ένα αξιόλογο και ευαίσθητο οικοσύστημα.  

Πρόκειται για το μεγαλύτερο εθνικό Πάρκο στην Ελλάδα, με έκταση 19.400 Ha, από την 
οποία, η ζώνη απόλυτης προστασίας, ο πυρήνας δηλαδή, καταλαμβάνει το 20%. Η περιοχή 
διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλομορφία σε φυσικές διαπλάσεις και τύπους ενδιαιτημάτων 
όπως καλαμιώνες, υγρολίβαδα, αγροτικές εκτάσεις, δάση, υποαλπικά και αλπικά λιβάδια. 
Αυτή ακριβώς η ποικιλία των βιοτόπων υποστηρίζει μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών 
χλωρίδας και πανίδας. Στις Πρέσπες απαντάται το 25% των ειδών της Ελληνικής χλωρίδας. 

Με βάση το ΦΕΚ 302/23-07-2009 ‘’Χαρακτηρισμός των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας 
και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνικού Πάρκου’’ εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου 
που καλύπτει  έκταση 32.700 ha καθορίζονται: 

 Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α1 έως Α3). Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται 
περιοχές αναπαραγωγής καθώς επίσης και βιότοποι σπάνιων ειδών της ορνιθοπανίδας. 

 Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Β1 έως Β7). Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται χερσαίες 
και λιμναίες εκτάσεις που έχουν μεγάλη οικολογική αξία για τα είδη της χλωρίδας και της 
πανίδας της περιοχής των Πρεσπών, ιδιαίτερα για σπάνια και ενδημικά είδη. 

 Ζώνες Οικοανάπτυξης (ΟΙΚ1 έως ΟΙΚ6). Στις ζώνες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εκτός 
ορίων των οικισμών και των επεκτάσεών τους αγροτικές περιοχές. 

 Θέσεις με Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς και Τοπία ή στοιχεία τοπίων (Σ1 
έως Σ10). 

Στο ΦΕΚ 302/23-07-2009 καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις, δραστηριότητες, όροι, 
περιορισμοί και μέτρα προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη. 

Διοικητικά, η περιοχή ελέγχεται και προστατεύεται από το Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών (Ν. 
3044/2002), του οποίου τα όρια ευθύνης καλύπτουν το σύνολο της λεκάνης απορροής των 
λιμνών. Το καθεστώς προστασίας της περιοχής προκύπτει από εθνικές διατάξεις και διεθνείς 
δεσμεύσεις και είναι ποικίλο και πολυεπίπεδο. Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής 
χαρακτηρίζονται ως: 

 Εθνικός Δρυμός Πρεσπών. Περιλαμβάνει τρεις ζώνες προστασίας, τη χαμηλή, τη μεσαία 
και την υψηλή, καλύπτοντας τη Μικρή Πρέσπα και τα ανατολικά της υψώματα και 
οικισμούς. Έχει έκταση 19.400 Ha. 

 Natura 2000, SPA-SCI, GR1340001, Εθνικός Δρυμός Πρεσπών με έκταση 26.622 Ha. Η ζώνη 
προστασίας περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή των λιμνών. 
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 Natura 2000, SPA-SCI, GR1340003, Όρος Βαρνούντα με έκταση 6.071 Ha. Η ζώνη 
προστασίας περιλαμβάνει τον ορεινό χώρο βορειοανατολικά των λιμνών. 

 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Σφήκας Δήμου Πρεσπών (ΦΕΚ 425Β/11.4.03, 
έκταση 6.941,9 Ha). Εκτείνεται νότια της Μικρής Πρέσπας μέχρι τον οικισμό 
Κρυσταλλοπηγής και ανατολικά μέχρι τον οικισμό Βατοχωρίου. 

 Περιοχή της Σύμβασης Ραμσάρ, όπου εμπίπτει η Μικρή Πρέσπα. 

 Περιοχή της Σύμβασης για τα Βιογενετικά Αποθέματα όπου εμπίπτει δάσος κέδρων 
έκτασης 13 Ha στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. 

Σημαντικότερες απειλές11: 

 Φαινόμενα διασυνοριακής ρύπανσης των λιμνών. 

 Συρρίκνωση κρίσιμων ενδιαιτημάτων (π.χ. υγρολίβαδα, καλαμιώνες)  

 Αντλήσεις του υπόγειου υδροφόρου για την κάλυψη των αγροτικών αναγκών με 
αποτέλεσμα τη πιθανότητα πτώσης της στάθμης των λιμνών. 

 Εισαγωγή ξενικών ειδών ιχθυοπανίδας. 

 Λαθροϋλοτομία και λαθροθηρία της ορεινής ζώνης και στην υπεραλίευση των λιμνών. 

Ζώνη Πετρών - Βεγορίτιδας 

Περιλαμβάνει γεωγραφικά τις δυτικές πλαγιές και υπώρειες του Όρους Βόρας καθώς και τα 
λιμναία συστήματα της Βεγορίτιδας και Πετρών στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. 
Μορφολογικά, διακρίνεται για τις σημαντικές μεταβολές του ανάγλυφου και του υψομέτρου 
και περιλαμβάνει δασικά, υδάτινα και αγροτικά οικοσυστήματα.  

Στο σύμπλεγμα των δύο λιμνών έχουν καταγραφεί περισσότερα από 130 είδη πτηνών, πολλά 
από τα οποία είναι απειλούμενα. Μάλιστα, στη λίμνη των Πετρών, αναπαράγονται σπάνια 
είδη, όπως η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus), η οποία έχει δημιουργήσει στην περιοχή μία 
δεύτερη αποικία, μετά από αυτή των Πρεσπών. Από τα θηλαστικά εξέχουσα σημασία έχει η 
παρουσία της βίδρας (Lutra lutra), ενώ εξέχουσα θεωρείται η παρουσία ενός ψαριού στη 
Βεγορίτιδα, του κορήγωνου (Coregonus lavaretus)12. 
Αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 

 Natura 2000, SPA, GR1240008, Όρος Βόρας με έκταση 79.454 Ha. στην ορεινή ζώνη 
βόρεια των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών. 

 Natura 2000, SCI, GR1340004, Λίμνες Βεγορίτιδα - Πετρών με έκταση 12.569 Ha. 

 Natura 2000, SPA, GR1340007, Λίμνη Πετρών με έκταση 6.696 Ha. 

 Natura 2000 SPA,  GR1340006, Όρος Βέρνον Κορυφή Βίτσι με έκταση 6.696 Ha. 

 Βιότοπος CORINE Κωδικός τόπου: A00010024 Λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών 

 Βιότοπος CORINE (Κωδικός τόπου: A00010026) Λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρη 

 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Σκοπού (ΦΕΚ 540Β/90, έκταση 5.256 Ha). Εκτείνεται 
στην άνω λεκάνη του Ρέματος Παλαιού. 

                                                             
11ΥΠΕΚΑ 2013,Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1. 
12Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- ΠΕ Φλώρινας, 2016. Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξυγίανσης, Προστασίας, 
Ανάδειξης καιΑξιοποίησης του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης –Χειμαδίτιδας –Πετρών και 
Βεγορίτιδας του Νομού Φλώρινας. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 
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 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Καρά Ντουρού Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 

 425Β/11.4.03, έκταση 736 Ha). Εκτείνεται νότια του οικισμού της Βεύης. 

 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Αμπέλια Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 540Β/90, έκταση 
3.231 Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Αμυνταίου και Αγ. Παντελεήμονα. 

Επισημαίνεται ότι για την περιοχή των λιμνών Πετρών-Βεγορίτιδας έχει εκπονηθεί Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη η οριστική παραλαβή της οποίας έγινε από το Δήμο Αμυνταίου το 
2014. Ωστόσο εκκρεμεί η παραλαβή της ΕΠΜ από το Δήμο Έδεσσας ώστε να ανοίξει ο δρόμος 
και για τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης. 
Σημαντικότερες απειλές: 
 Διατάραξη της υδρολογικής ισορροπίας των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών διότι τα νερά 

τους εκτρέπονται σε άλλη υδρολογική λεκάνη. 
 Μη ελεγχόμενη μεταβολή της στάθμης των λιμνών. Τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξε 

σημαντική πτώση της στάθμης με αποτέλεσμα την αποκάλυψη εκτάσεων ενώ τα 
τελευταία χρόνια στη Βεγορίτιδα καταγράφεται αύξηση της στάθμης με ενδεχόμενο 
κίνδυνο δημόσιων υποδομών σε παραλίμνιους οικισμούς (πχ ΕΕΛ του Αγίου 
Παντελεήμονα).   

 Ποιοτική επιβάρυνση των νερών των λιμνών από τις απορροές της γεωργοκτηνοτροφίας. 
 Ποιοτική επιβάρυνση της Βεγορίτιδας από τα βιομηχανικά απόβλητα του ρέματος 

Σουλού. 
 
Ζώνη Ζάζαρης - Χειμαδίτιδας 
Πρόκειται για μια χωρική ενότητα με σημαντική υψομετρική κλιμάκωση όπου εντοπίζονται 
δασικά, αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικά στοιχεία του περιβάλλοντος 
της περιοχής είναι οι λίμνες Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης καθώς και ο όγκος του Όρους Βέρνου. 
Στο Όρος Βέρνον, με την κορυφή του Βίτσι, εντοπίζονται αρκετά εγκαταλελειμμένα χωριά και 
βοσκότοποι που δημιουργούν κατάλληλο βιότοπο για την αρκούδα. Σε κοντινή απόσταση στα 
νοτιοανατολικά εντοπίζεται το σύστημα λιμνών Χειμαδίτιδας - Ζάζαρης. Οι καλαμιώνες που 
κυριαρχούν αποτελούν σημαντικό βιότοπο για τα πουλιά ενώ στο βυθό τους ριζοβολεί 
υφυδατική και επιπλέουσα εφυδατική βλάστηση. Κυρίαρχοι τύποι οικοτόπων είναι αυτοί των 
σκληρών ολιγο-μεσοτροφικών υδάτων με βενθική βλάστηση χαροειδών, ευτροφικές φυσικές 
λίμνες, μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα, μικτά δάση δρυός, φτελιάς και 
φράξου κατά μήκος των υδάτινων επιφανειών. Ο υγρότοπος συντηρεί ποικίλη ορνιθοπανίδα 
και χρησιμεύει ως περιοχή φωλεοποίησης, διατροφής και ανάπαυσης για μεγάλο αριθμό 
πτηνών. Είναι επίσης πολύ σημαντικός για τα αρπακτικά πτηνά. Η ορνιθοπανίδα των δύο 
λιμνών αποτελείται από 141 είδη, 96 από τα οποία φωλιάζουν στην περιοχή, ενώ σημαντικός 
είναι και ο αριθμός των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών. Ξεχωριστή θέση 
καταλαμβάνουν τρία παγκοσμίως απειλούμενα είδη, η βαλτόπαπια (Aythya nyroca), το 
κιρκινέζι (Falco naumanni) και ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus). Επιπλέον, στην 
περιοχή υπάρχει πλούσια ερπετοπανίδα13.  
Αναφορικά με το καθεστώς προστασίας, τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 
 Natura 2000, SCI, GR1340006, Όρος Βέρνον - Κορυφή Βίτσι με έκταση 8.202 Ha. 
 Natura 2000, SCI, GR1340005, Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη με έκταση 4.064 Ha. 
 Natura 2000, SPA, GR1340008, Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη με έκταση 5.193 Ha. 

                                                             
13Τσιούρης Σωτήρης (Υπεύθυνος Σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή Λίμνες 
Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (0111340005). Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θέρμη. 212 σελ. 
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 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Χίντσκο και Χειμαδίτιδα (ΦΕΚ 540Β/90, έκταση 
4.404 Ha). 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις λίμνες της Ζάζαρης και της Χειμαδίτιδας έχει εκπονηθεί 
το 1996 και επομένως σήμερα δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για τον λόγο αυτό η Π.Ε. Φλώρινας 
σχεδιάζει να εκπονήσει νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του συμπλέγματος λιμνών της 
περιοχής Αμυνταίου, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την Ε.Π.Μ. Πετρών – Βεγορίτιδας, με 
απώτερο σκοπό τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης, ευθύνη του οποίου θα είναι η τήρηση των 
όρων της Ε.Π.Μ. του συμπλέγματος.  

Σημαντικότερες απειλές: 

 Μεταβολή της στάθμης των λιμνών λόγω υπεράντλησης των υδροφόρων της περιοχής για 
την κάλυψη αγροτικών αναγκών. 

 Ποιοτική επιβάρυνση των νερών των λιμνών από τις απορροές της γεωργοκτηνοτροφίας. 

 Επιδείνωση του ευτροφικού τους χαρακτήρα. 

 Λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και αγροδασικές πυρκαγιές 
 

Ζώνη Καστοριάς 

Περιλαμβάνει την παραλίμνια ζώνη και τον ορεινό όγκο στα δυτικά και βόρεια, όπως επίσης 
την πόλη της Καστοριάς. Οι βασικοί τύποι φυσικών οικοσυστημάτων που εντοπίζονται 
αφορούν στα υδάτινα και στα δασικά. Ωστόσο το ενδιαφέρον προκύπτει από τη διάδραση και 
εναλλαγή των φυσικών με τα ανθρωπογενή συστήματα. Η λίμνης της Καστοριάς περιβάλλεται 
από μερικώς δασοσκεπή βουνά. Σημαντικούς οικότοπους σχηματίζουν στη λίμνη υδρόβια 
φυτά που ριζοβολούν στο βυθό, με βυθισμένα ή επιπλέοντα φύλλα. Υπάρχουν επίσης 
καλαμιώνες που πλαισιώνουν τη λίμνη. Πρόκειται για υγρότοπο μεγάλης αξίας για τα πουλιά 
και χρησιμεύει ως τόπος αναπαραγωγής, διατροφής14.  

και διαχείμασης. Συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα που περιλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα 
είδη. Είναι επίσης σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά πτηνά. Η οικολογική σημασία της 
περιοχής τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών ρυθμίσεων που εντοπίζονται. Το 
σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 

 Περιοχή Προστασίας της Φύσης, Λίμνη Καστοριάς (ΦΕΚ 226ΑΑΠ/19.6.21012). 

 Natura 2000, SCI, GR1320001, Λίμνη Καστοριάς με έκταση 4.732 Ha. 

 Natura 2000, SPA, GR1320003, Λίμνη Καστοριάς με έκταση 3.833 Ha. 

 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λίμνη - Βουνό Καστοριάς (ΦΕΚ 717Β/97, έκταση 
9.422 Ha). Εκτείνεται δυτικά της πόλης της Καστοριάς. 

 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λάπανα Καποδιστριακών Δήμων Καστοριάς -
Κορεστίων (ΦΕΚ 1103Β/22.8.01, έκταση 3.503 Ha). Εκτείνεται βορειοδυτικά της πόλης της 
Καστοριάς. 

Σημειώνεται ότι 2012 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 226/19-06-2012  ‘’Χαρακτηρισμός της περιοχής 
της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης 
αυτής’’. Έως και το 2016 το Τμήμα Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. 
Καστοριάς ασκεί τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης της  Περιοχής Προστασίας της 
Φύσης της λίμνης Καστοριάς εν αναμονή της ίδρυσης αυτού.  

                                                             
14Ν. Α. Καστοριάς, 2010. Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξυγίανσης,Προστασίας & Ανάδειξης Λίμνης 
Καστοριάς. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 
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Σημαντικότερες απειλές: 

 Ποιοτική υποβάθμιση της λίμνης 

 Υπερ-ανάπτυξη καλαμώνων – Ευτροφισμός 

 Ελάττωση βάθους λίμνης   

 Μη ομαλή παροχέτευση των πλεοναζόντων της λίμνης, μετά από ακραία φυσικά 
γεγονότα  

 Στη λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία 

Για την αντιμετώπιση των απειλών και την αποκατάσταση της λίμνης εκπονηθεί το 2010, 
κατόπιν αιτήματος της Ν. Α. Καστοριάς προς την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξυγίανσης, Προστασίας & Ανάδειξης Λίμνης Καστοριάς. 

Το 2015 εκπονήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης 
Καστοριάς (2016-2021) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία έγκρισης.   

 
Ζώνη Πολυφύτου – Ιλαρίωνα-Βούρινου 
Περιλαμβάνει τη περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, μέρος του ορεινού όγκου 
Βούρινου και καταλήγει νότια στην πρόσφατα κατασκευασμένη τεχνητή λίμνη του Ιλαρίωνα.  
Πρόκειται για  ζώνη όπου εντοπίζονται δασικά, αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα σε μια 
μεγάλη σχετικά πυκνότητα και εναλλαγή.  Ο Βούρινος σχηματίζεται από δυο παράλληλες 
οροσειρές όπου μεταξύ τους δημιουργείται η κοιλάδα του Μεσιανού Νερού (400 Ha) με 
μεγάλη οικολογική αξία, στην οποία οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως κυνήγι, δασοπονία, 
κτηνοτροφία έχουν διατηρηθεί έντονες για πολλές δεκαετίες. Τύποι οικοτόπων που 
εντοπίζονται αφορούν σε θαμνώνες, λειμώνες, δάση οξιάς, δρυός και πεύκης. Στα στενά του 
Αλιάκμονα και στην περιοχή των λιμνών οι τύποι οικοτόπων που εντοπίζονται αφορούν σε 
θαμνώνες, βραχώδεις και στεπόμορφοι λειμώνες, δάση οξιάς, καστανιάς, πλατάνου και 
κωνοφόρων. Στις υπώρειες των Πιερίων αναπτύσσεται η αγροτική ζώνη του Βελβεντού καθώς 
και η Λίμνη Πολυφύτου. Υπεύθυνη λειτουργίας και διαχείρισης των φραγμάτων και των 
τεχνητών λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα είναι η ΔΕΗ Α.Ε15. 
Η οικολογική σημασία της περιοχής τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών 
ρυθμίσεων που εντοπίζονται. Το σύνολο ή τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται ως: 
 Natura 2000, SCI, GR1330001, Όρος Βούρινος (Κορυφή Ασπροβούνι) με έκταση 764 Ha. 
 Natura 2000, SPA, GR1330002, Όρη Βορείου Βούρινου και Μελλιά με έκταση 17.856 Ha. 
 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λάριο (ΦΕΚ 354Β/12.6.90, έκταση 2.162 Ha). 

Εκτείνεται νότια του οικισμού Χρώμιο μέχρι τη Λίμνη Ιλαρίωνα. 
 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Ακτής - Ίμερα Κοζάνης (ΦΕΚ 506Β/97, έκταση 3.932 

Ha). Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Πολύμυλου και Πολυφύτου. 
 Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Βελβεντού (ΦΕΚ 405Β/9.7.81, έκταση 2.722 Ha). 

Εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Πολύμυλου και Πολυφύτου. 
Επισημαίνεται ότι στις 20/01/2017 πραγματοποιήθηκε από Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας η Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για τη δυνατότητα 
ένταξης περιφερειακών του ταμιευτήρα παράκτιων περιοχών και νησίδων σε καθεστώς 
προστασίας για την προσέλκυση της ορνιθοπανίδας, εκπονηθείσας σε εφαρμογή του όρου 
29.1 της υπ’ αριθ. 130437/30-6-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 

                                                             
15ΥΠΕΚΑ 2015,Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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«Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν. Κοζάνης και Ν. 
Γρεβενών». Υπόχρεος εφαρμογής (φορέας υλοποίησης) των προτάσεων της ΤΕΠΕΜ είναι 
καταρχήν η ΔΕΗ Α.Ε. ή γενικότερα ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, με 
δυνατότητα ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης και από τρίτους φορείς.  
Σημαντικότερες απειλές: 
 Ποιοτική επιβάρυνση των νερών της λίμνης και του Αλιάκμονα από τις απορροές της 

γεωργοκτηνοτροφίας. 
 Εξορυκτικές δραστηριότητες των μεταλλείων και των βιομηχανικών ορυκτών καθώς η 

περιοχή παρουσιάζει σημαντικά ορυκτά αποθέματα και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
δραστηριοποίησης. Τέτοιες δραστηριότητες προκαλούν αλλοίωση της μορφολογίας του 
τοπίου και επιδρούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά εδαφών και νερών. 

 Στις αγροδασικές πυρκαγιές. 
 
Περιοχές Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος 

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει επίσης δώδεκα (12) Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους 
(ΤΙΦΚ) ως περιοχές που χαρακτηρίζονται για την υψηλή αισθητική τους αξία και την 
ελκυστικότητά τους. Αυτές οι ιδιότητες προκύπτουν από στοιχεία οικολογίας, μορφολογίας, 
ανάγλυφου, γεωλογίας, πολιτισμικής ιστορίας και δομημένου χώρου.  

Επιπλέον των προαναφερομένων στην περιοχή παρέμβασης καταγράφονται σημαντικοί 
γεώτοποι οι οποίοι αφορούν σε γεωλογικούς σχηματισμούς, αποτέλεσμα συνήθως της 
διάβρωσης και αποσάθρωσης του εδάφους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα Μπουχάρια - 
Νοχτάρια στην περιοχή Μικρόβαλτου Κοζάνης, ο Μαρμαρωμένος Δεσπότης - Αρκούδα - Αετός 
(Φαράγγι Σερβίων) και η Σπηλιά του Δράκου κοντά στην πόλη της Καστοριάς. Τέτοιοι 
σχηματισμοί δημιουργούν μορφολογικά σύνολα όπου η αξία τους είναι επιστημονική αλλά 
και αισθητική. Παράλληλα συνιστούν στοιχεία του περιβάλλοντος, τα οποία καθώς 
ξεχωρίζουν και διακρίνονται από τα γειτονικά, αναδεικνύονται για το περιηγητικό τους 
ενδιαφέρον. 

 

3.3.9 Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Απειλές 
Βασικές απειλές για το φυσικό περιβάλλον αποτελούν: α) το σύστημα παραγωγής ενέργειας 
με τη χρήση λιγνίτη (εξορυκτικές δραστηριότητες, ιπτάμενη τέφρα κ.α., β) ο ρόλος της 
γεωργοκτηνοτροφίας, γ) τα απόβλητα βιομηχανικών μονάδων δ) απόβλητα οικισμών που δεν 
διαθέτουν ακόμη συλλογικό σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων και ε) η κλιματική αλλαγή.  

Ωστόσο, η κατάσταση τη τελευταία δεκαετία 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 όλο και μεγαλύτερου ποσοστού του 
πληθυσμού με ΕΕΛ και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης 
σημαντικών βιομηχανικών μονάδων 16, 17,18, 19,20.  
                                                             
16ΥΠΕΚΑ 2015,Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
17ΔΕΗ, 2009. Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής 
του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων (Ι.Ε.Υ) του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 
18Τσιόκανος Κ. 2014. Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη σε λεκάνες απορροής λιμνών: Η 
περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 
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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. Κατά συνέπεια η έκφραση 
τέτοιων συμβάντων δεν είναι σταθερή στον χώρο και στο χρόνο. Τα σημαντικότερα 
πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή παρέμβασης κατά την τελευταία 
δεκαετία είναι: 
 Οι πλημμύρες στην Καστοριά το 2010 λόγω της αδυναμίας ομαλής παροχέτευσης της 

λίμνης με αποτέλεσμα την υπερχείλισή της στους παραλίμνιους οικισμούς και αγροτικές 
εκτάσεις. 

 Οι πλημμύρες στην πεδινή ζώνη του Αετού στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας που 
αποδίδονται στην αδυναμία ικανοποιητικής αποστράγγισης των γεωργικών εδαφών. 

Οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που μπορούν να εμφανιστούν σε αστικές, ημιαστικές και 
ορεινές περιοχές και τα αίτια πρόκλησής τους κατατάσσονται σε φυσικά και ανθρωπογενή. Τα 
καταγεγραμμένα συμβάντα στην περιοχή παρέμβασης κατατάσσονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
 Συμβάντα επί των τεχνικών έργων και ειδικότερα στην Επ.Ο Βελβεντού - Καταφυγίου, σε 

οδικές προσβάσεις της πόλης της Καστοριάς και στην Επ.Ο Ρυμνίου - Καμβουνίων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

 Συμβάντα λόγω σημαντικής αλλοίωσης του ανάγλυφου από την ανθρώπινη παρέμβαση 
(π.χ. ορυχεία λιγνίτη) με χαρακτηριστική περίπτωση της δυτικής ζώνης του ορυχείου του 
Αμυνταίου. 

 Συμβάντα δομημένου χώρου (οικισμών) λόγω ρηγματώσεων, ολισθήσεων και 
μετατοπίσεων του υπεδάφιου ορίζοντα από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια όπως στο 
Κεφαλάρι Καστοριάς. 

Στην περιοχή παρέμβασης τέλος καταγράφεται και περιοχή όπου εντοπίζονται κίνδυνοι από 
παλαιό ναρκοπέδιο στον ορεινό χώρο Βιτσίου - Βαρνούς, μεταξύ Φλώρινας και Καστοριάς21. 

3.3.10 Συμπεράσματα - Προοπτικές 
Η οικολογική αξία της περιοχής παρέμβασης αναγνωρίζεται και τεκμηριώνεται σε Εθνικό, 
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς περιλαμβάνει Εθνικό Πάρκο, τοπία ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους, οικοτόπους και είδη Ευρωπαϊκής σημασίας (NATURA), καθώς και 
υγροτόπους διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ (περιοχή Πρεσπών). Η 
περιοχή αντιμετωπίζει μια σειρά περιβαλλοντικών προκλήσεων σε διαχειριστικό επίπεδο 
ωστόσο οι  σημαντικές λειτουργίες των υδάτινων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων στην 
περιοχή παρέμβασης τους προσδίδουν αξίες που είναι ιδιαίτερα επωφελείς για τον άνθρωπο. 
Πρόκειται δηλαδή για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στον άνθρωπο και του 
εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ζήσει, να αναπτυχθεί και να 
δημιουργήσει. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στην τοπική κοινωνία η τάση για 
αναγνώριση της τεράστιας σημασίας των υδατικών πόρων. Η πορεία προς την αειφορική 
διαχείριση των υγροτοπικών και χερσαίων οικοσυστημάτων είναι εκ των πραγμάτων μακρά 
και δύσκολη ωστόσο διεξάγονται συντονισμένες προσπάθειες διατήρησης και οι κοινότητες 
γύρω από τις φυσικές περιοχές εμπλέκονται ενεργά στη διατήρηση και διαχείρισή τους. 

                                                                                                                                                                                   
19Γεωργιάδης Λ. 2015. Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
για τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα. 
ΕΥΔ-ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
20ΠΕΣΔΑ 2016. Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας. 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 
21ΥΠΕΚΑ 2015,Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - 
ΣΤΑΔΙΟ B1 –Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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Σε ό,τι αφορά τις κυριότερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τη 
τελευταία δεκαετία, στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος από το ΕΣΠΑ 2007-2013 
υλοποιήθηκε σειρά έργων συμπληρωματικού χαρακτήρα με υφιστάμενες / προγενέστερες 
παρεμβάσεις όπως η «Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και μετάδοσης (τηλεμετρικό δίκτυο) 
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών υδάτων λίμνης Καστοριάς», η «Ολοκλήρωση 
λιμναίων υποδομών Πολυφύτου, Βεγορίτιδας, Πετρών, Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας καθώς και 
περιορισμένες παρεμβάσεις ορεινής υδρονομίας και διευθέτησης χειμάρρων. Η ανάδειξη του 
γεωπεριβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής υποστηρίχθηκε από έργα όπως «Δημιουργία 
Γεωπάρκου» και «Αξιοποίηση Σπηλαίου Δράκου». 
 

3.4 Δημογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση των κοινωνικών χαρακτηριστικών του 
πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. των λιμναίων συστημάτων, σε επίπεδο 
Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων, συγκριτικά με τις ευρύτερες χωρικές ενότητες στις οποίες 
εντάσσεται η κάθε περιοχή, καθώς και με το μέσο όρο χώρας. 

 

3.4.1 Μεταβολή Μόνιμου Πληθυσμού Περιοχής Παρέμβασης 
Η περιοχή παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. έχει μόνιμο πληθυσμό 88.612 κατοίκων (31,24% του 
πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας), με το μεγαλύτερο ποσοστό του να 
συγκεντρώνεται στις Π.Ε. Καστοριάς (44,37%) και Κοζάνης (25,88%). Βάσει στοιχείων από τις 
απογραφές πληθυσμού των ετών 2001 και 2011, ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 
μειώθηκε κατά 6,31% (-5.973 κάτοικοι), ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ τη μέση μείωση του 
πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (-3,61%) και την αντίστοιχη μείωση σε 
επίπεδο χώρας (-1,08%).  

Τη μεγαλύτερη αριθμητική μείωση στον πληθυσμό τους παρουσιάζουν οι Δ.Ε. Σερβίων (-901 
κάτοικοι), Αμυνταίου (-856 κάτοικοι), Δεσκάτης (-637 κάτοικοι), Πρεσπών (-580), Αγίων 
Αναργύρων  (-552 κάτοικοι), Χασίων (-556) καιΚαμβουνίων (-537κάτοικοι), ενώ στις Δ.Ε. 
Άργους Ορεστικού (+1.065) και Αγίας Τριάδος (+369) καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού. 

Δεδομένου ότι η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει κυρίως ηµιαστικές και αγροτικές 
περιοχές, είναι αναμενόμενο να παρουσιάσει μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού σε 
σύγκριση με το μέσο όρο της Περιφέρειας λόγω της τάσης μετακίνησης, κυρίως του νεανικού 
πληθυσμού, από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού σε 
αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης. 

Πίνακας 4: Εξέλιξη Πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης Ο.Χ.Ε. 2001 - 2011 

Περιοχή 2001 2011 Μεταβολή 
(%) 

Μεταβολή 
(κάτοικοι) 

Σενάριο 1 Σενάριο 2 
2017 2025 2017 2025 

Π.Ε. Φλώρινας 54.109 51.414 -4,98% -2.695 51.137 51.961 51.723 53.189 
Δήμος Πρεσπών 2.164 1.560 -27,91% -604 1.552 1.577 1.569 1.614 

Δ.Ε. Πρεσπών 1.781 1.201 -32,57% -580 1.195 1.214 1.208 1.242 
Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής 660 359 -45,61% -301 357 363 361 371 

Δήμος Αμυνταίου 18.357 16.973 -7,54% -1.384 16.882 17.154 17.075 17.559 
Δ.Ε. Αμυνταίου 8.468 7.612 -10,11% -856 7.571 7.693 7.658 7.875 

Δ.Ε. Φιλώτα 4.442 4.524 1,85% 82 4.500 4.572 4.551 4.680 
Δ.Ε. Αετού 3.394 2.952 -13,02% -442 2.936 2.983 2.970 3.054 

Δ.Ε. Νυμφαίου 211 132 -37,44% -79 131 133 133 137 
Δ.Ε. Λεχόβου 1.183 1.115 -5,75% -68 1.109 1.127 1.122 1.154 
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Περιοχή 2001 2011 Μεταβολή 
(%) 

Μεταβολή 
(κάτοικοι) 

Σενάριο 1 Σενάριο 2 
2017 2025 2017 2025 

Δ.Ε. Βαρικού 659 638 -3,19% -21 635 645 642 660 
Π.Ε. Καστοριάς 53.702 50.322 -6,29% -3.380 50.051 50.857 50.625 52.060 

Δήμος Καστοριάς 37.094 35.874 -3,29% -1.220 35.681 36.256 36.090 37.113 
Δ.Ε. Βιτσίου 1.436 1.275 -11,21% -161 1.268 1.289 1.283 1.319 

Δ.Ε. Καστοριάς 17.038 16.958 -0,47% -80 16.867 17.138 17.060 17.544 
Δ.Ε. Μακεδνών 3.398 3.220 -5,24% -178 3.203 3.254 3.239 3.331 

Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων 2.690 2.138 -20,52% -552 2.126 2.161 2.151 2.212 
Δ.Ε. Κλεισούρας 576 259 -55,03% -317 258 262 261 268 

Δ.Ε. Αγίας Τριάδος 6.199 6.568 5,95% 369 6.533 6.638 6.608 6.795 
Δήμος Άργους Ορεστικού 10.146 11.802 16,32% 1.656 11.738 11.928 11.873 12.210 

Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 7.838 8.903 13,59% 1.065 8.855 8.998 8.957 9.210 
Π.Ε. Γρεβενών 32.567 31.757 -2,49% -810 31.586 32.095 31.948 32.854 

Δήμος Δεσκάτης 7.045 5.852 -16,93% -1.193 5.820 5.914 5.887 6.054 
Δ.Ε. Δεσκάτης 4.931 4.294 -12,92% -637 4.271 4.340 4.320 4.442 
Δ.Ε. Χασίων 2.114 1.558 -26,30% -556 1.550 1.575 1.567 1.612 

Δήμος Γρεβενών 25.522 25.905 1,50% 383 25.765 26.181 26.061 26.800 
Δ.Ε. Βεντζίου 2.364 1.969 -16,71% -395 1.958 1.990 1.981 2.037 
Π.Ε. Κοζάνης 153.939 150.196 -2,43% -3.743 149.387 151.794 151.099 155.382 

Δήμος Κοζάνης 70.220 71.388 1,66% 1.168 71.003 72.147 71.817 73.853 
Δ.Ε. Αιανής 3.746 3.429 -8,46% -317 3.411 3.465 3.450 3.547 

Δ.Ε. Ελιμείας 6.320 5.910 -6,49% -410 5.878 5.973 5.946 6.114 
Δήμος Σερβίων - Βελβεντού 16.734 14.830 -11,38% -1.904 14.750 14.988 14.919 15.342 

Δ.Ε. Σερβίων 9.512 8.611 -9,47% -901 8.565 8.703 8.663 8.908 
Δ.Ε. Βελβεντού 3.549 3.448 -2,85% -101 3.429 3.485 3.469 3.567 

Δ.Ε. Καμβουνίων 2.076 1.539 -25,87% -537 1.531 1.555 1.548 1.592 
Σύνολο Περιοχής 

Παρέμβασης 94.585 88.612 -6,31% -5.973 88.135 89.555 89.145 91.672 

Σύνολο Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 294.317 283.689 -3,61% -10.628 282.980 286.707 285.395 293.485 

Σύνολο Χώρας 10.934.097 10.816.286 -1,08% -117.811 - - - - 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές Μόνιμου Πληθυσμού 2001, 2011 (Ιδία Επεξεργασία) 

Η πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που ακολούθησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την εκπόνηση της Μελέτης 
Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Μακεδονίας. Λόγω 
έλλειψης μελετών πληθυσμιακών προβλέψεων και σχετικών δημογραφικών εξελίξεων για το 
σύνολο της χώρας οι υποθέσεις της παρούσας μελέτης θα βασιστούν σε μεγέθη δεικτών 
εξέλιξης της ίδιας της Περιφέρειας. Διαμορφώνονται δύο σενάρια για τα έτη 2017 και 
2025.Στο πρώτο σενάριο (πιο ρεαλιστικό) γίνεται η παραδοχή ότι ο πληθυσμός της 
Περιφέρειας μέχρι το 2017 θα μειώνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 0,09%, ενώ από το 
2018 και μετά θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 0,20%, απορροφώντας την 
έξοδο πληθυσμού από άλλες περιοχές. Στο δεύτερο, πιο αισιόδοξο, σενάριο γίνεται η 
παραδοχή ότι ο πληθυσμός της Περιφέρειας, λόγω της απορρόφησης της εξόδου πληθυσμού 
από άλλες περιοχές, θα παρουσιάσει συνεχή αύξηση, η οποία μέχρι το 2017 θα είναι μικρή 
(μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 0,10%) ενώ από το 2018 και μετά θα είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 0,35%). Ο πληθυσμός της περιοχής 
παρέμβασης για το 2025 εκτιμάται σε 89.555 κατοίκους σύμφωνα με το πρώτο σενάριο και σε 
91.672μεταβολής σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο. 
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3.4.2 Κατανομή Μόνιμου Πληθυσμού Περιοχής Παρέμβασης κατά Φύλλο 
και Ηλικία 

Στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τη χρονική περίοδο 2001 – 2011, υπάρχει ισότιμη 
κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, με μια μικρή υπεροχή του ποσοστού των 
γυναικών(50,02%) το 2011 όπως και στο σύνολο της χώρας (50,97%), ενώ στους Δήμους που 
περιλαμβάνουν τις περιοχές παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις 
στις κατανομές του πληθυσμού (Παράρτημα Π.1.1). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό μείωσης του ανδρικού πληθυσμού στη περιοχή 
παρέμβασης (-2,13%) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας (-4,45%) και 
μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας (-2,04%). Το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά μείωσης 
του γυναικείου πληθυσμού. 

Το 2001, οι παραγωγικές ηλικίες (μεταξύ 15-64ετών) των Δήμων της περιοχής παρέμβασης 
ανέρχονταν στο 66,07% του συνολικού πληθυσμού τους, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσοστό 
της Περιφέρειας (65,23%), χωρίς όμως να ξεπερνάνε το σύνολο της χώρας (68,10%). Η 
περιοχή παρέμβασης εμφάνιζε μεγαλύτερο ποσοστό στις ηλικιακές ομάδες 0-14 ετών 
(15,84%) σε σχέση με τη χώρα (15,19%) και ελαφρώς μικρότερο σε σχέση με τη Περιφέρεια 
(16,24%). Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους της ηλικιακής ομάδας 65+, η περιοχή παρέμβασης 
παρουσίαζε μικρότερα ποσοστά (18,09%) από την Περιφέρεια και μεγαλύτερα από τη χώρα 
(16,71%). Οι Δήμοι Κοζάνης, Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Αμυνταίου εμφάνιζαν την πιο 
ευνοϊκή δημογραφική διάρθρωση με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 0 
- 14 ετών και χαμηλή συγκέντρωση στην ομάδα 65+, σε αντίθεση με τους Δήμους Γρεβενών 
και Πρεσπών που είχαν τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις στην ηλικιακή ομάδα 0 - 14 ετών και 
τις υψηλότερες στην ομάδα 65+ στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Το 2011, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ΠεριφερειακώνΕνοτήτων και Δήμων και στο σύνολο της 
χώρας, υπήρξε μείωση της βαρύτητας των παιδικών ηλικιών με παράλληλη αύξηση της 
βαρύτητας της ηλικιακής ομάδας 65+. Η περιοχή παρέμβασης πλέον εμφανίζει χαμηλότερο 
ποσοστό (13,92%) στις ηλικίες 0 -14 από την Περιφέρεια (14,58%) και τη χώρα (14,51%). Το 
ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών (15-64ετών) της περιοχής παρέμβασης (64,32%) 
ξεπερνάει το σύνολο της Περιφέρειας (63,45%) αλλά είναι χαμηλότερο από το σύνολο της 
χώρας (65,99%), ενώ το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας 65+ της περιοχής παρέμβασης 
(21,76%) συμβαδίζει με το σύνολο της Περιφέρειας (21,97%) ξεπερνώντας το αντίστοιχο 
ποσοστό της χώρας (19,50%). Οι Δήμοι Κοζάνης, Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Αμυνταίου 
εξακολουθούν να εμφανίζουν την ευνοϊκότερη δημογραφική διάρθρωση ενώ οι Δήμοι 
Γρεβενών, Δεσκάτης και Σερβίων – Βελβεντού εμφανίζουν τάσεις γήρανσης του πληθυσμού 
τους (Παράρτημα Π.1.1). 

Πίνακας 5: Κατανομή Πληθυσμού των Δήμων της Περιοχής Παρέμβασης Ο.Χ.Ε. κατά Ομάδες 
Ηλικιών 2001 - 2011 

Περιοχή 
2001 2011 

0-14 15 - 64 65+ 0-14 15 - 64 65+ 
Δήμος Πρεσπών 12,89% 65,53% 21,58% 12,89% 63,78% 23,33% 

Δήμος Αμυνταίου 16,16% 64,04% 19,80% 15,21% 61,37% 23,42% 

Δήμος Καστοριάς 15,97% 68,06% 15,97% 13,86% 66,32% 19,82% 
Δήμος Άργους Ορεστικού 16,22% 68,94% 14,84% 13,58% 62,85% 23,57% 

Δήμος Δεσκάτης 14,53% 61,85% 23,62% 12,23% 55,37% 32,40% 

Δήμος Γρεβενών 13,19% 60,83% 25,98% 12,28% 59,02% 28,70% 
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Δήμος Κοζάνης 17,19% 68,20% 14,61% 14,76% 68,25% 16,99% 

Δήμος Σερβίων - Βελβεντού 14,27% 63,09% 22,64% 12,48% 57,88% 29,64% 

Σύνολο Δήμων Περιοχής Παρέμβασης 15,84% 66,07% 18,09% 13,92% 64,32% 21,76% 
Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16,24% 65,23% 18,53% 14,58% 63,45% 21,97% 

Σύνολο Χώρας 15,19% 68,10% 16,71% 14,51% 65,99% 19,50% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Οι δείκτες γήρανσης στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή 
παρέμβασης αυξήθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο 2001 – 2011. Ειδικότερα, στη περιοχή 
παρέμβασης ο δείκτης γήρανσης έφτασε το 1,56, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αντίστοιχο 
δείκτη της Περιφέρειας (1,51) και της χώρας (1,34). Στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης, 
οι Δήμοι Δεσκάτης (2,65), Γρεβενών (2,34) και Σερβίων – Βελβεντού (2,37)εμφανίζουν 
εξαιρετικά υψηλούς δείκτες γήρανσης, κατά πολύ μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους της 
Περιφέρειας και της χώρας. Οι υπόλοιποι Δήμοι εμφανίζουν δείκτες γήρανσης που ξεπερνούν 
του μέσους όρους με εξαίρεση τους Δήμους Καστοριάς (1,43) και Κοζάνης (1,15), με τον 
τελευταίο να εμφανίζει το χαμηλότερο δείκτη γήρανσης στο σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης, της Περιφέρειας και της χώρας.  

 

 

 

Πίνακας 6: Δείκτες Γήρανσης και Εξάρτησης των Δήμων της Περιοχής Παρέμβασης Ο.Χ.Ε. 2001 - 
2011 

Περιοχή 
Δείκτες Γήρανσης Δείκτες Εξάρτησης 

2001 2011 2001 2011 
Π.Ε. Φλώρινας 1,12 1,36 0,54 0,59 
Δήμος Πρεσπών 1,67 1,81 0,53 0,57 

Δήμος Αμυνταίου 1,23 1,54 0,56 0,63 
Π.Ε. Καστοριάς 1,12 1,59 0,49 0,53 

Δήμος Καστοριάς 1,00 1,43 0,47 0,51 
Δήμος Άργους Ορεστικού 0,92 1,74 0,45 0,59 

Π.Ε. Γρεβενών 1,89 2,39 0,64 0,71 
Δήμος Δεσκάτης 1,63 2,65 0,62 0,81 
Δήμος Γρεβενών 1,97 2,34 0,64 0,69 

Π.Ε. Κοζάνης 1,03 1,38 0,53 0,56 
Δήμος Κοζάνης 0,85 1,15 0,47 0,47 

Δήμος Σερβίων - Βελβεντού 1,59 2,37 0,58 0,73 
Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης 1,14 1,56 0,51 0,56 
Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 
1,14 1,51 0,53 0,58 

Σύνολο Χώρας 1,10 1,34 0,47 0,52 

Πηγή: Ε.Π. Δήμων, ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Μακεδονίας,LEADER Καστοριάς, Κοζάνης Γρεβενών,ΕΛΣΤΑΤ - 
Απογραφές Μόνιμου Πληθυσμού 2001, 2011 (Ιδία Επεξεργασία) 

Οι δείκτες εξάρτησης της περιοχής παρέμβασης παρουσίασαν αύξηση, ξεπερνώντας στη 
πλειοψηφία τους τον μέσο όρο της Περιφέρειας και της χώρας με εξαίρεση του Δήμους 
Καστοριάς και Κοζάνης. Εξαιρετικά υψηλούς δείκτες εξάρτησης εμφανίζουν οι Δήμοι 
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Δεσκάτης (0,81), Σερβίων – Βελβεντού (0,73) και Γρεβενών (0,69), στοιχείο που υπογραμμίζει 
την επιβάρυνση του ώριμου – παραγωγικού πληθυσμού από τα άτομα νεαρής και τρίτης 
ηλικίας. 

 

3.4.3 Κατανομή Μόνιμου Πληθυσμού Περιοχής Παρέμβασης κατά 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσμού και Θέση στο Επάγγελμα 

Το 2011, ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης εμφανίζει γενικά επίπεδο εκπαίδευσης 
χαμηλότερο από το σύνολο της Περιφέρειας και της χώρας, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στα 
χαμηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα (Παράρτημα Π.1.1).  

Η πλειονότητα των κατοίκων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (37,57%) και πρωτοβάθμιας 
(29,23%) εκπαίδευσης, με τους τελευταίους να ξεπερνάνε σημαντικά το μέσο όρο της χώρας 
(23,34%). Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το 12,43% του πληθυσμού της 
περιοχής παρέμβασης οι οποίοι υπολείπονται του μέσου όρου της Περιφέρειας (12,53%) και 
της χώρας (16,73%). Στις κατηγορίες όσων παρακολούθησαν μερικές τάξεις δημοτικού και 
όσων δεν παρακολούθησαν σχολείο (τυπικά αναλφάβητων) η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει 
υψηλό ποσοστό (14,89%) ξεπερνώντας τη Περιφέρεια (14,73%) και τη χώρα (12,42%). Η 
γενικότερη αυτή υστέρηση, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι σε βαθμό που να δυσκολεύει την 
περαιτέρω ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά στους 
απόφοιτους τριτοβάθμιας (51,47%) και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (51,81%) και στους 
τυπικά αναλφάβητους (57,32%), ενώ οι άνδρες υπερτερούν στους αποφοίτους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (55,69%). 

Η πλειοψηφία του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης το 2011, απασχολείται σε θέσεις 
πωλητών και παροχής υπηρεσιών (20,34%) και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων 
(16,50%) συμβαδίζοντας με τον μέσο όρο της Περιφέρειας, χωρίς όμως να ξεπερνάει τον μέσο 
όρο της χώρας. Ωστόσο τα ποσοστά ειδικευμένων τεχνητών (15,14%) και ειδικευμένων 
γεωργών, δασοκόμων, κτηνοτρόφων και αλιέων (14,10%) ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα 
ποσοστά σε επίπεδο χώρας (12,29% και 8,49%) υποδηλώνοντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης απασχολείται σε τεχνικά επαγγέλματα σε 
δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής (Παράρτημα Π.1.1). 

 

3.4.4 Συμπεράσματα – Προοπτικές 
Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. μειώθηκε σημαντικά (6,31%) την περίοδο 
2001 – 2011 ξεπερνώντας την αντίστοιχη μείωση της Περιφέρειας και του συνόλου της χώρας. 
Παρατηρείται μείωση της βαρύτητας των παιδικών ηλικιών (0-14 ετών) με παράλληλη αύξηση 
της βαρύτητας της ηλικιακής ομάδας 65+. Επίσης εντοπίζονται αυξημένα ποσοστά σε μη 
παραγωγικές ηλικιακές ομάδες (γηρασμένος πληθυσμός) και μικρά ποσοστά στις πλέον 
παραγωγικές ηλικιακές ομάδες. Η αναμενόμενη μείωση της πληθυσμιακής δυναμικής, 
αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο λόγω της αυξανόμενης μεταναστευτικής εκροής προς το 
εξωτερικό ως απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. 
Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης με ένα σημαντικό μέρος του να ανήκει στην κατηγορία των «τυπικά 
αναλφάβητων» και τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συγκεντρώνουν το 
μικρότερο ποσοστό. Εντοπίζεται, λοιπόν, ότι η περιοχή παρέμβασης όπως και η Περιφέρεια 
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Δυτικής Μακεδονίας υπολείπεται στο ζήτημα του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού της 
σε σχέση με τα στοιχεία σε πανελλήνιο επίπεδο. 
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, η πλειοψηφία του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
ασχολείται με το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών, τα τεχνικά επαγγέλματα και με 
δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής. 
Βασικές προτεραιότητες  για το σύνολο των περιοχών της περιοχής παρέμβασης αποτελούν: 
 Η αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και η συγκράτηση και προσέλκυση 

πληθυσμού. 
 Η ενίσχυση της συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στην προσχολική, την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την καταπολέμηση της σχολικής 
διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. 

 Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο 
στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή, προσφέροντας διεξόδους 
στην οικονομία της με την προϋπόθεση της κατάλληλης διασύνδεσης των προγραμμάτων 
σπουδών τους με τις προτεραιότητες της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 

3.5 Χρήσεις Γης 
Οι κυριότερες κατηγορίες χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης για το έτος 2012 
σύμφωνα με το Corine Land Cover (Γράφημα 1) ήταν η μη αρδευόμενη αρόσιμη γη με 
ποσοστό 19,5%, τα δάση πλατύφυλλων με ποσοστό 17,8%, οι φυσικοί βοσκότοποι (13,4%) και 
η σκληροφυλλική βλάστηση (11,6%). Ακολουθούν η γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης με ποσοστό 8,5%, οι μεταβατικές 
δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις (8,13%) και οι επιφάνειες στάσιμου ύδατος με ποσοστό 
6,9%. Γενικά, στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης κυριαρχούν τα δάση και οι ημιφυσικές 
περιοχές με ποσοστό 55,31% και  οι γεωργικές περιοχές με ποσοστό 35,12% και ακολουθούν 
οι υδάτινες επιφάνειες με ποσοστό 7,11%, οι τεχνητές επιφάνειες (2,01%) και οι υγρότοποι 
(0,46%).Παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες κατανομής εκτάσεων σε βασικές κατηγορίες χρήσης 
/ κάλυψης της ΕΣΥΕ με τα δεδομένα των απογραφών 2001 και 2011, με βάση τα οποία 
σχολιάζονται συμπεράσματα και προοπτικές. 
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία  Κατανομή Χρήσεων Γης για το Έτος 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: CORINE 2012 
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Η κατανομή των χρήσεων γης διαφοροποιείται ανά περιοχή λιμνών (Γράφημα 2). Στην 
περιοχή των Πρεσπών, τα δάση και οι ημιφυσικές περιοχές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό εκτάσεων (71,68%) ενώ ακολουθούν σε ποσοστό οι υδάτινες επιφάνειες (15,66%). Η 
περιοχή των λιμνών Αμυνταίου παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
(41,67%) σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές όπως και το υψηλότερο ποσοστό τεχνητών 
επιφανειών (5,94 %)κυρίως λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία  Κατανομή Χρήσεων Γης ανά Περιοχή Ενδιαφέροντος για το Έτος 2012 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς του CorineLandCoverγια το έτος 2006 δεν 
καταγράφονται σχετικά περιορισμένες μεταβολές των χρήσεων γης στην περιοχή 
παρέμβασης (Πίνακας 5). Ειδικότερα, από το 2006 στο 2012 οι κυριότερες μεταβολές 
περιελάμβαναν την  αύξηση των χώρων εξόρυξης κατά 22.046 ha, αύξηση των χώρων 
οικιστικής ανάπτυξης κατά 11.000ha, αύξηση των δασικών εκτάσεων κωνοφόρων κατά 9.448 
ha. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων κατά 19.527ha και 
των μη αρδευόμενων αρόσιμων εκτάσεων κατά 7.558ha γεγονός που καταδεικνύει την κρίση 
στον αγροτικό τομέα. Αναλυτικά  τα ποσοστά χρήσεων γης για τα έτη 2012 και 2006 ανά 
δημοτική ενότητα της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.1.11. 

 
 



Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας  
 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕπιχΣχεδ OXE Λιμνών ΔΜ (01.1)  43/137 

 
 
 

Πίνακας 7: Συγκριτική Ποσοστιαίας Κατανομής Χρήσεων Γης στην Ευρύτερη Περιοχή 
Παρεμβάσεων ΟΧΕ για τα Έτη 2006 και 2012 Σύμφωνα με το Corine Land Cover για 
τα Αντίστοιχα Έτη 

Κατηγορίες Χρήσεων Γης Κατανομή (%) Χρήσεων Γης 
(2006) 

Κατανομή (%) Χρήσεων Γης  
(2012) 

112. Ασυνεχής αστικός ιστός  0,839 0,840 
121. Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες 0,204 0,199 
122. Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα 0 0,004 
131. Χώροι εξορύξεως ορυκτών 0,820 0,890 
133. Χώροι οικοδόμησης 0,039 0,074 
211. Μη αρδευόμενη αρόσιμη γη 19,509 19,485 
212. Μόνιμα αρδευόμενη γη  1,068 1,006 
221. Αμπελώνες 0,093 0,093 
222. Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με 
σαρκώδεις καρπούς 0,930 0,930 

231. Λιβάδια 0,494 0,494 
241. Ετήσιες καλλιέργειες που σχετίζονται με 
μόνιμες καλλιέργειες 0,053 0,053 

242. Σύνθετες καλλιέργειες  4,555 4,558 
243. Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία 
μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης 8,510 8,500 

311. Δάσος πλατύφυλλων 17,836 17,831 
312. Δάσος Κωνοφόρων 3,090 3,120 
313. Μικτό δάσος 0,648 0,650 
321. Φυσικοί βοσκότοποι 13,366 13,372 
322. Θαμνότοποι και χερσότοποι 0,041 0,041 
323. Σκληροφυλλική βλάστηση 11,574 11,560 
324. Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 8,121 8,129 

331. Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 0,207 0,144 
333. Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 0,461 0,462 
411. Βάλτοι στην ενδοχώρα  0,454 0,455 
511. Υδατορρέυματα 0,215 0,216 
512. Επιφάνειες στάσιμου ύδατος 6,873 6,897 

Πηγή: CorineLandCover 2006 και 2012 (Ιδία Επεξεργασία) 

Ειδικότερα σύμφωνα με το CorineLandCoverγια το έτος 2006 (Γράφημα 4), οι κύριες 
κατηγορίες χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή παρεμβάσεων ήταν η μη αρδευόμενη 
αρόσιμη γη με ποσοστό 19,51%, τα δάση πλατύφυλλων με ποσοστό 17,84%, οι φυσικοί 
βοσκότοποι (13,36%) και η σκληροφυλλική βλάστηση (11,6%). Ακολουθούν η γη που 
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης με 
ποσοστό 8,51%, οι μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις (8,1%) και οι επιφάνειες 
στάσιμου ύδατος με ποσοστό 6,87%. Γενικά, στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 
κυριαρχούσαν τα δάση και οι ημιφυσικές περιοχές με ποσοστό 55,34% και  οι γεωργικές 
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περιοχές με ποσοστό 35,21% και ακολουθούσαν οι υδάτινες επιφάνειες με ποσοστό 7,08%, οι 
τεχνητές επιφάνειες (1,9%) και οι υγρότοποι (0,45%). 
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Γράφημα 3: Ποσοστιαία  κατανομή χρήσεων γης για το έτος 2006 

 
 

Πηγή: CORINE 2006 
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3.6 Οικονομικά Στοιχεία – Απασχόληση 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση των οικονομικών χαρακτηριστικών του 
πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης με αναφορά στις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες. 

3.6.1 Οικονομικά Χαρακτηριστικά Πληθυσμού Περιοχής Παρέμβασης 
3.6.1.1  Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 

Την περίοδο 2001 – 2011 στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται 
σημαντική μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (-6,48%) με σχεδόν διπλάσια αύξηση 
των οικονομικά μη ενεργών (13,59%), μείωση των απασχολούμενων κατά 13,98% και 
δραματική αύξηση των ανέργων κατά 32,90%. Ο οικονομικά ενεργός ανδρικός πληθυσμός 
μειώθηκε κατά 10,93% σε αντίθεση με τις οικονομικά ενεργές γυναίκες οι οποίες αυξήθηκαν 
κατά 2,14%. Οι οικονομικά μη ενεργοί άνδρες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,45% ενώ οι 
γυναίκες μόλις κατά 7,37%. Το 2011 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας 
αποτελούσε το 38,10% των κατοίκων της (108.094), εκ των οποίων το 62,84% ήταν άνδρες 
(67.928 άτομα) και το 37,16% γυναίκες (40.166 άτομα). 

Στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός το 2011 
μειώνεται στο 38,52% του συνόλου των κατοίκων (70.954 άτομα), εκ των οποίων το 62,52% 
είναι άνδρες (44.363 άτομα) και το 37,48% γυναίκες (26.591 άτομα). Η μικρότερη συμμετοχή 
των οικονομικά ενεργών κατοίκων στο πληθυσμό καταγράφεται στον Δήμο Σερβίων – 
Βελβεντού (33,26%) και η υψηλότερη στο Δήμο Καστοριάς (42,96%). Στο σύνολο του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού των Δήμων της περιοχής παρέμβασης η συμμετοχή των 
ανδρών κυμαίνεται μεταξύ 61,00% και 67,90% ενώ η συμμετοχή των γυναικών μεταξύ 32,10 
και 39,00%. Το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικά ενεργών ανδρών καταγράφεται στο Δήμο 
Δέκατης (67,90%) και των γυναικών στο Δήμο Καστοριάς (38,89%). 

Πίνακας 8: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Περιοχής Παρέμβασης κατά Δήμο 2011 

Περιοχή Πληθυσμού 
Σύνολο 

Ενεργών 
Ποσοστό του 
Πληθυσμού 

Ποσοστό του Ενεργού 
Πληθυσμού ανά Περιοχή 

Δήμος Πρεσπών 1.560 625 40,06% 100,00% 

Άρρενες 765 423 55,29% 67,68% 

Θήλεις 795 202 25,41% 32,32% 

Δήμος Αμυνταίου 16.973 6.248 36,81% 100,00% 

Άρρενες 8.608 4.240 49,26% 67,86% 

Θήλεις 8.365 2.008 24,00% 32,14% 

Δήμος Καστοριάς 35.874 15.412 42,96% 100,00% 

Άρρενες 17.774 9.419 52,99% 61,11% 

Θήλεις 18.100 5.993 33,11% 38,89% 

Δήμος Άργους Ορεστικού 11.802 4.886 41,40% 100,00% 

Άρρενες 5.908 3.014 51,02% 61,69% 

Θήλεις 5.894 1.872 31,76% 38,31% 

Δήμος Δεσκάτης 5.852 1.975 33,75% 100,00% 

Άρρενες 2.922 1.341 45,89% 67,90% 

Θήλεις 2.930 634 21,64% 32,10% 

Δήμος Γρεβενών 25.905 8.860 34,20% 100,00% 
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Περιοχή Πληθυσμού 
Σύνολο 

Ενεργών 
Ποσοστό του 
Πληθυσμού 

Ποσοστό του Ενεργού 
Πληθυσμού ανά Περιοχή 

Άρρενες 13.526 5.516 40,78% 62,26% 

Θήλεις 12.379 3.344 27,01% 37,74% 

Δήμος Κοζάνης 71.388 28.015 39,24% 100,00% 

Άρρενες 35.914 17.090 47,59% 61,00% 

Θήλεις 35.474 10.925 30,80% 39,00% 

Δήμος Σερβίων - Βελβεντού 14.830 4.933 33,26% 100,00% 

Άρρενες 7.408 3.320 44,82% 67,30% 

Θήλεις 7.422 1.613 21,73% 32,70% 

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης 184.184 70.954 38,52% 100,00% 

Άρρενες 92.825 44.363 47,79% 62,52% 

Θήλεις 91.359 26.591 29,11% 37,48% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Αναλυτικά στοιχεία για τον οικονομικά ενεργό και μη ενεργό πληθυσμό της περιοχής 
παρέμβασης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.1.5. 

3.6.1.2 Απασχόληση 

Κατά το χρονικό διάστημα 2001 – 2011 οι απασχολούμενοι στη Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας μειώθηκαν κατά 27,74% φτάνοντας τους 83.530 (29,44% του πληθυσμού της 
Περιφέρειας), εκ των οποίων το 63,85% ήταν άνδρες (53.336) και το 36,15% γυναίκες 
(30.194). Η μείωση της απασχόλησης των ανδρών ήταν της τάξεως του 30,06% και των 
γυναικών 23,22%. Στο σύνολο της Περιφέρειας η απασχόληση στο πρωτογενή τομέα 
μειώθηκε κατά 35,74%, στο δευτερογενή τομέα κατά 23,82% και στο τριτογενή τομέα μόλις 
κατά 0,46%. 

Το 2011, στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης, οι απασχολούμενοι αποτελούν το 29,72% 
του πληθυσμού (54.746 άτομα), εκ των οποίων το 15,33% (8.394 άτομα) απασχολείται στο 
πρωτογενή τομέα, το 24,03% στο δευτερογενή τομέα (13.156 άτομα) και το 60,64% στο 
τριτογενή τομέα (33.196 άτομα). 

Οι κύριοι κλάδοι απασχόλησης του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης είναι το εμπόριο 
και η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (15,31% - 8.383 άτομα), η γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία (15,33% - 8.394 άτομα), η δημόσια διοίκηση, άμυνα και κοινωνική ασφάλιση (10,51% - 
5.756 άτομα), η εκπαίδευση (9,34% - 5.115 άτομα), οι κατασκευές (7,03% - 3.847 άτομα) και 
οι δραστηριότητες παροχής καταλυμάτων και εστίασης (5,94% - 3.252 άτομα). 
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Πίνακας 9: Απασχολούμενοι Περιοχή Παρέμβασης κατά Δήμο και Κλάδο Οικονομικής 
Δραστηριότητας 2011 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων σε σχέση με το πληθυσμό του εμφανίζει ο Δήμος 
Πρεσπών (34,68%) και το χαμηλότερο ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού (25,17%). Το μεγαλύτερο 
ποσοστό απασχόλησης στο πρωτογενή τομέα, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους 
Δήμους, καταγράφεται στο Δήμο Πρεσπών (61,18%) ενώ το μικρότερο στο Δήμο Κοζάνης 
(5,10%). Στο δευτερογενή τομέα το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων εμφανίζει ο Δήμος 
Κοζάνης (28,38%) και το χαμηλότερο ο Δήμος Πρεσπών (4,62%). Στο τριτογενή τομέα το 
μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης καταγράφεται στο Δήμο Κοζάνης (66,52%) και το 
μικρότερο στο Δήμο Πρεσπών (34,20%). 

Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης ανά 
τομέα οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.1.5. 

3.6.1.3 Ανεργία 

Η ανεργία στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 2001 – 2011 
αυξήθηκε κατά 32,91%, με τους ανέργους το 2011 να αποτελούν το 22,73% του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού (24.564 άτομα). Στο σύνολο των ανέργων της Περιφέρειας, το 59,40% 
είναι άνδρες (14.592 άτομα) και το 40,60% γυναίκες (9.972 άτομα). Ο μέσος αριθμός «νέων» 
ανέργων, όσων δηλαδή βγάζουν κάρτα ανεργίας πρώτη φορά χωρίς να έχουν προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία, μειώθηκε κατά 5,17% σε 8.977 άτομα, ενώ ο μέσος αριθμός των 
ανέργων με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία αυξήθηκε κατά 3,34% σε 15.587 άτομα. 

Στην περιοχή παρέμβασης το 2011, ο μέσος αριθμός των ανέργων έφτασε το 22,84% (16.208 
άτομα), εκ των οποίων το 60,05% είναι άνδρες (9.733 άτομα) και το 39,95% γυναίκες (6.475 
άτομα). Το 35,29% είναι «νέοι» άνεργοι (5.720 άτομα) και το 64,71% άνεργοι με προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία 10.488 άτομα).  

Τα μεγαλύτερα ετήσια ποσοστά ανέργων στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
καταγράφονται στους Δήμους Καστοριάς (24,91%) και Σερβίων – Βελβεντού (24,35%) ενώ το 
χαμηλότερο, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους Δήμους, στο Δήμο Πρεσπών 
(13,44%). Το υψηλότερο ποσοστό ανδρών μεταξύ των ανέργων καταγράφεται στο Δήμο 
Δεσκάτης (71,27%) και των γυναικών στο Δήμο Κοζάνης (44,20%). 

Πίνακας 10: Άνεργοι Περιοχής Παρέμβασης κατά Φύλλο 2011 

Περιοχή 
Σύνολο Ανέργων / 
Οικονομικά Ενεργό 

Πληθυσμό 

Άνεργοι με προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία / 

Σύνολο ανέργων 

Νέοι Άνεργοι χωρίς 
προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία / Σύνολο ανέργων 

Δήμος Πρεσπών 
84 35 49 

13,44% 41,67% 58,33% 

Άρρενες 
50 23 27 

11,82% 46,00% 54,00% 

Θήλεις 
34 12 22 

16,83% 35,29% 64,71% 

Δήμος Αμυνταίου 
1.395 816 579 

22,33% 58,49% 41,51% 

Άρρενες 
913 595 318 

21,53% 65,17% 34,83% 

Θήλεις 
482 221 261 

24,00% 45,85% 54,15% 

Δήμος Καστοριάς 
3.839 2.648 1.191 

24,91% 68,98% 31,02% 

Άρρενες 
2.319 1.694 625 

24,62% 73,05% 26,95% 

Θήλεις 
1.520 954 566 

25,36% 62,76% 37,24% 
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Περιοχή 
Σύνολο Ανέργων / 
Οικονομικά Ενεργό 

Πληθυσμό 

Άνεργοι με προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία / 

Σύνολο ανέργων 

Νέοι Άνεργοι χωρίς 
προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία / Σύνολο ανέργων 
Δήμος  

Άργους Ορεστικού 
1.143 781 362 

23,39% 68,33% 31,67% 

Άρρενες 
704 504 200 

23,36% 71,59% 28,41% 

Θήλεις 
439 277 162 

23,45% 63,10% 36,90% 

Δήμος Δεσκάτης 
442 226 216 

22,38% 51,13% 48,87% 

Άρρενες 
315 173 142 

23,49% 54,92% 45,08% 

Θήλεις 
127 53 74 

20,03% 41,73% 58,27% 

Δήμος Γρεβενών 
1.720 1.052 668 

19,41% 61,16% 38,84% 

Άρρενες 
1.075 707 368 

19,49% 65,77% 34,23% 

Θήλεις 
645 345 300 

19,29% 53,49% 46,51% 

Δήμος Κοζάνης 
6.384 4.223 2.161 

22,79% 66,15% 33,85% 

Άρρενες 
3.562 2.528 1.034 

20,84% 70,97% 29,03% 

Θήλεις 
2.822 1.695 1.127 

25,83% 60,06% 39,94% 
Δήμος  

Σερβίων - Βελβεντού 
1.201 707 494 

24,35% 58,87% 41,13% 

Άρρενες 
795 523 272 

23,95% 65,79% 34,21% 

Θήλεις 
406 184 222 

25,17% 45,32% 54,68% 
Σύνολο Περιοχής 

Παρέμβασης 
16.208 10.488 5.720 
22,84% 64,71% 35,29% 

Άρρενες 
9.733 6.747 2.986 

21,94% 69,32% 30,68% 

Θήλεις 
6.475 3.741 2.734 

24,35% 57,78% 42,22% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Η εικόνα αυτή ανατρέπεται το 2015 με την ανεργία να αυξάνεται, κυρίως λόγω της 
οικονομικής κρίσης και της μείωσης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών για την περιοχή. 
Ωστόσο παρατηρείται μείωση στην ανεργία στους Δήμους Δεσκάτης (-17,91%), Πρεσπών (-
5,88%) και Καστοριάς (-4,00%). Μεταξύ των ετών 2011 και 2015 τα ποσοστά ανεργίας Ιουλίου 
και Δεκεμβρίου στη περιοχή παρέμβασης αυξήθηκαν φτάνοντας το 25,56% (18.135 άτομα) 
και το 25,21% (17.884 άτομα) αντίστοιχα. Αναλυτικά στοιχεία ανεργίας που αφορούν την 
περιοχή παρέμβασης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.1.5. 
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3.6.1.4 Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης παρατηρείται μείωση του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού, σημαντική αύξηση των οικονομικά μη ενεργών και δραματική άνοδος της 
ανεργίας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται στο τριτογενή τομέα και ακολουθούν 
με σημαντική διαφορά οι εργαζόμενοι στον δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Ο 
πρωτογενής τομέας είναι αυτός που υποφέρει περισσότερο από την κρίση, καθώς σημείωσε 
τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων, με το δευτερογενή τομέα να 
ακολουθεί με σημαντική διαφορά. Σε αντιδιαστολή, ο τριτογενής τομέας έχει πληγεί 
ελάχιστα. Οι περισσότεροι απασχολούμενοι στην περιοχή παρέμβασης εργάζονται στους 
κλάδους «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών» και  «Γεωργία, δασοκομία, αλιεία». Εξαιρετικά περιορισμένη είναι η 
απασχόληση στους κλάδους «ενημέρωση και επικοινωνία» και «διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας». 

 Λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η περιοχή παρέμβασης, υπάρχει δυνατότητα 
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. Η βελτίωση της ηλικιακής 
σύνθεσης των παραγωγών μέσω της εμπλοκής στον κλάδο νεότερων σε ηλικία 
παραγωγών, η ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και ο εξωστρεφής 
χαρακτήρας της παραγωγής, μέσω της διασύνδεσης με την ανάπτυξη τουριστικών 
δραστηριοτήτων μπορούν να στηρίξουν την αύξηση της απασχόλησης. 

 Η σχετική αντοχή που επέδειξε ο τομέας των υπηρεσιών συνιστά ένα θετικό στοιχείο το 
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη φάση της ανάκαμψης. Δεδομένου ότι ο κύριος 
όγκος της απασχόλησης στις υπηρεσίες συγκεντρώνεται σε κλάδους που έχουν υψηλή 
ευαισθησία στις διακυμάνσεις της εσωτερικής ζήτησης (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
μεταφορές, εκπαίδευση, υγεία, μονάδες εστίασης) η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης με 
την προσέλκυση επισκεπτών από γειτονικές περιοχές, μπορεί να στηρίξει τη διατήρηση 
των θέσεων απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης. Από την ταχύτητα προσαρμογής 
των υπηρεσιών στις βελτιούμενες οικονομικές συνθήκες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
η ελαχιστοποίηση της αντίστοιχης χρονικής υστέρησης της προσαρμογής της 
απασχόλησης. Υπό αυτή την έννοια, ο τομέας των υπηρεσιών πρέπει να συγκεντρώσει 
σημαντικές δράσεις άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 

 

 

 

3.6.2 Οικονομικές Δραστηριότητες στη Περιοχή Παρέμβασης 

3.6.2.1 Πρωτογενής Τομέας 

Α. Γεωργία 
Παραγωγική Εξειδίκευση της Περιοχής 

Τα σημαντικότερα προϊόντα για την τοπική οικονομία στην περιοχή παρέμβασης είτε λόγω 
μεγέθους παραγωγής, είτε λόγω δυναμικής ανάπτυξης, είτε λόγω της ποιότητας τους, ήταν 
κυρίως τα σιτηρά, τα φασόλια, ο κρόκος, τα ροδάκινα, τα μήλα, και το κρασί. Σημαντικά 
επίσης ήταν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το καλαμπόκι, το κρέας, οι πατάτες και μικρές 
ποσότητες κτηνοτροφικών φυτών, τεύτλων και ντομάτας, τα οποία συμβάλλουν στο τοπικό 
εισόδημα χωρίς, εντούτοις, να  παίζουν κύριο ρόλο στην διαμόρφωσή του. 



Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας  
 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕπιχΣχεδ OXE Λιμνών ΔΜ (01.1)  52/137 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αλλαγή στην κατεύθυνση και στη διάρθρωση 
της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα τόσο τη περιοχή παρέμβασης όσο και στο σύνολο της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, οι κυρίαρχοι κλάδοι 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 της περιοχής παρέμβασης εξακολουθούν να είναι ο κρόκος (στον 
ομώνυμο οικισμό), τα όσπρια και ειδικότερα τα φασόλια (περιοχές Πρεσπών και Καστοριάς), 
τα αμπέλια κυρίως για παραγωγή κρασιού (κυρίως στην περιοχή  Αμυνταίου, και 
δευτερευόντως στην περιοχή Βελβεντού), τα μήλα και τα ροδάκινα (περιοχές Βελβεντού και 
Καστοριάς). 

Στο σύνολο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (1.628 χιλ. στρέμματα) και 
εκμεταλλεύσεων (19.731) της Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται στη Π.Ε. 
Κοζάνης (46,25% και 44,86%), ακολουθεί η Π.Ε. Φλώρινας (24,51% και 28,16%) και με 
σημαντική διαφορά οι Π.Ε. Γρεβενών (18,61% και 14,40%) και Καστοριάς (10,69% και 12,58%). 
Μέσο Μέγεθος Αγροτικής Εκμετάλλευσης 

Το μέσο μέγεθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή παρέμβασης 
εκτιμάται σε 72 στρέμματα,. Ειδικότερα, είναι 103 στρέμματα για το τμήμα της περιοχής 
παρέμβασης  που εντάσσεται στη Π.Ε. Γρεβενών,  70 στρέμματα στη Π.Ε. Κοζάνης,  65 
στρέμματα στη Π.Ε. Φλώρινας και 63 στρέμματα στη Π.Ε. Καστοριάς. 

Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2013 (ΕΛΣΤΑΤ) 

Απασχολούμενοι στις Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις 

Στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2013, οι απασχολούμενοι στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανέρχονταν στα 42.052 άτομα, εκ των οποίων το 49,82% εργαζόταν 
στη Π.Ε. Κοζάνης (20.952 άτομα), το 25,93% στη Π.Ε. Φλώρινας (10.904 άτομα), το 12,17% στη 
Π.Ε. Γρεβενών (5.117 άτομα) και το 12,08% στη Π.Ε. Καστοριάς (5.079 άτομα) 
Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2013 (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

 

 
Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων 

Οι βασικές κατηγορίες των εμπορεύσιμων αγροτικών προϊόντων της περιοχής μελέτης είναι: 

 Αμπελοκαλλιέργεια – Παραγωγή οίνου: Τα τελευταία χρόνια, γίνεται συστηματική 
καλλιέργεια της αμπέλου και αξιοποίηση των σταφυλιών, ειδικά στις περιοχές  
Αμυνταίου, και Βελβεντού..  

 Δημητριακά: Διαχρονικά παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της καλλιέργειας των ξηρικών 
σιτηρών, λόγω της πλήρους εκμηχάνισης της καλλιέργειάς τους 

 Αραβόσιτος: Αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές καλλιέργειες όσον αφορά τα 
οικονομικά αποτελέσματα αλλά και τη σπουδαιότητα του καρπού, ως εισροή, για τη 
στήριξη της κτηνοτροφίας.  

 Όσπρια: Αφορούν κύρια τα φασόλια και σε μικρότερο βαθμό τις φακές.  
o Φασόλια Πρεσπών Φλώρινας ((Π.Γ.Ε.) – Ευρωπαϊκή Ένωση) 

o Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες Καστοριάς ((Π.Γ.Ε.) – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
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 Οπωρικά: Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες ξεχωρίζει η καλλιέργεια μήλων κυρίως αλλά 
και ροδάκινων και αχλαδιών.  

 Κτηνοτροφικά Φυτά: Είναι ένας δυναμικός κλάδος και αναγκαίος για τη στήριξη της 
κτηνοτροφικής παραγωγής.  

 Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  στον τομέα των 
αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών ταυτίστηκε με την παραγωγή κρόκου, που είναι 
πιστοποιημένο προϊόν (ΠΟΠ – Ευρωπαϊκή Ένωση). Οι προοπτικές επέκτασης των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι θετικές, δεδομένου ότι αποδεσμεύονται πολλές 
εκτάσεις που σήμερα καλλιεργούνται με σκληρό σιτάρι και καπνό.  

Υπάρχουν επίσης πολύ καλές προοπτικές στην παραγωγή βιολογικών φασολιών, ειδικά 
στη ζώνη των Πρεσπών, λόγω του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της 
περιοχής. 

 Κηπευτικά προϊόντα – Καλλιέργειες υπό κάλυψη:  

o Η καλλιέργεια της πατάτας, που αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο αυτού του κλάδου 
κατέχει σημαντικό μερίδιο της γεωργικής γης, με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που πηγάζουν από τις γεωμορφολογικές (ορεινότητα, υψόμετρο) και τις 
κλιματολογικές συνθήκες.   

o Η καλλιέργεια της τομάτας στην περιοχή της Καστοριάς, τα τελευταία χρόνια, έχει 
αξιόλογα και ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς της περιοχής και 
διακινείται μέσω οργανωμένης δομής. 

 Ενεργειακά Φυτά: Η Περιφέρεια μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων λόγω της λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ που 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υγρών και στερεών καυσίμων κάθε χρόνο. Υπάρχει 
διαθέσιμη αγορά που μπορεί να απορροφήσει όλη την παραγόμενη ποσότητα σε επίπεδο 
Περιφέρειας. 

 

 

Εκτός από την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, μπορεί να αξιοποιηθεί και η 
απορριπτόμενη βιομάζα που προκύπτει από τα υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών. 
Τέτοιες καλλιέργειες είναι τα δημητριακά, οι αμπελώνες και οι δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Τα υπολείμματα αυτών των καλλιεργειών αποτελούν πηγή ενέργειας που, όταν δεν 
χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή ή δεν ενσωματώνεται στο έδαφος, παραμένει στο 
περιβάλλον, δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης ή, ακόμη χειρότερα, καίγεται 
επιτόπου με ακόμη περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα. 

Πηγή: ΑΝΚΟ - Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων 

Β. Κτηνοτροφία 

Οι δυναμικότεροι κλάδοι της κτηνοτροφίας στην περιοχή παρέμβασης αφορούν τα βοοειδή 
και τα αιγοπρόβατα και εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές Δεσκάτης, Λεχόβου και Βαρικού . 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται δυναμικά η εκτροφή γουνοφόρων ζώων, κυρίως στην 
ευρύτερη περιοχή του άξονα Καστοριάς-Εράτυρας-Σιάτιστας και στην Π.Ε. Καστοριάς που 
δίνει προοπτικές υποκατάστασης τμήματος των εισαγωγών ώστε να γίνει περισσότερο 
ανταγωνιστικός ο κλάδος της γουνοποιίας.  

Κατανομή Ζωικού Κεφαλαίου 

Στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013 καταγράφονται 16.743 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εκ των οποίων το 46,16%  στην Π.Ε. Κοζάνης (7.729 
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εκμεταλλεύσεις),  33,53% στην Π.Ε. Φλώρινας (5.614 εκμεταλλεύσεις), 12,33% στην Π.Ε. 
Γρεβενών (2.065 εκμεταλλεύσεις) και μόλις 7,99% στην Π.Ε. Καστοριάς (1.338). Το σύνολο των 
εκτρεφόμενων ζώων στη Περιφέρεια είναι 853.196, εκ των οποίων το 45,05% είναι 
προβατοειδή, το 28,02% πουλερικά, το 17,23% αιγοειδή και το 4,16% βοοειδή. 

Στην περιοχή παρέμβασης το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων καταγράφεται στην περιοχή των λιμνών Πολυφύτου-Ιλαρίωνα και 
δευτερευόντως στην περιοχή των Λεχόβου-Βαρικού πλησίον των λιμνών Ζάζαρης και 
Χειμαδίτιδας.  

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την κατανομή ζωικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Π.1.8 
Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2013 (ΕΛΣΤΑΤ) 

Παραγωγή και Εμπορεία Κτηνοτροφικών Προϊόντων 

Τα κυριότερα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή είναι νωπά δέρματα, 
γάλα, κρέας (αιγοπροβάτων και πουλερικών) και τυροκομικά προϊόντα (μαλακό και σκληρό 
τυρί). 
Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2013 (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

Παραδοσιακά και Πιστοποιημένα Προϊόντα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Τα πιστοποιημένα προϊόντα στην περιοχή μελέτης, καθώς και τα πρότυπα είναι τα κάτωθι : 
 Τυρί φέτα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Κρόκος Κοζάνης (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Κρασιά Αμυνταίου (VQPRD – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Κρασιά Βελβεντού (Τοπικός Οίνος – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
 Φασόλια Πρεσπών Φλώρινας (Π.Γ.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση) - (Πλακέ μεγαλόσπερμα και 

γίγαντες Ελέφαντες) 
 Οπωρικά Βελβεντού Κοζάνης (Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων) 
 Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες Καστοριάς (Π.Γ.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Μήλα Καστοριάς (Π.Γ.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Τυρί ανεβατό (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Τυρί Μπάντζος (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Κεφαλογραβιέρα (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
 Μανούρι (Π.Ο.Π. – Ευρωπαϊκή Ένωση) 
Πηγή: Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Γ. Δασοπονία 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δασαρχείων, η κατάσταση των δασών κρίνεται ικανοποιητική. 
Σε πολλά σημεία της Περιφέρειας σημειώνεται αύξηση των δασικών εκτάσεων, γεγονός που 
αποδίδεται στην υποχώρηση παραδοσιακών μορφών αγροτικής οικονομίας του ορεινού 
χώρου (οριακές καλλιέργειες, εκτατική κτηνοτροφία). Η αύξηση της ζήτησης σε ξύλο, που 
αφορά κυρίως στην καύσιμη ξυλεία, δημιουργεί νέες ευκαιρίες παραγωγικής αξιοποίησης του 
δασικού πλούτου με σημαντική προοπτική, δεδομένου ότι οι δασικές εκτάσεις 
καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. 
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Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Δασών 
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει διαχειριζόμενα δασικά συμπλέγματα ποικίλου 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος με ποσοστό μεγαλύτερο το 50% να αποτελεί δημόσιες εκτάσεις. Η 
συνολική υπό διαχείριση δασική έκταση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 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. 

Πίνακας 11: Διαχειριζόμενα Δάση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα Έκταση (Ha) 
Π.Ε. Γρεβενών 146.978,7 
Π.Ε. Καστοριάς 88.443,3 

Π.Ε. Κοζάνης 39.051,3 
Π.Ε. Φλώρινας 85.322,3 

Σύνολο 359.795,6 

Πηγή: Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013 

Παραγωγή Δασοπονικών Προϊόντων 

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα της διαχείρισης των δασών στην περιοχή παρέμβασης 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. Η παραγωγή 
δασοπονικών προϊόντων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρατίθεται στο παράρτημα Π.1.8. 

Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Το παραγωγικό πρότυπο της περιοχής παρέμβασης χαρακτηριζόταν παραδοσιακά από την 
έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στην αξιοποίηση ορισμένων μόνο εκ των φυσικών 
πλεονεκτημάτων της.  

Ο  αγροτικός τομέας, αν και παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Περιοχής 
Παρέμβασης και στην απασχόληση, ακολούθησε μια σταδιακά φθίνουσα πορεία, με 
τάση ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, τόσο ως προς την αύξηση της καλλιεργούμενης 
γεωργικής γης όσο και ως προς τη διάρθρωση και το μέγεθος των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. 

 Έντονη κυριαρχία της φυτικής παραγωγής έναντι της ζωικής, αν και οι γεωμορφολογικές 
και κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν περισσότερο την κτηνοτροφία. 

 Χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή προστιθέμενη αξία του γεωργικού προϊόντος. 
 Καλλιέργειες χαμηλών απαιτήσεων σε εργασία (π.χ. τα σιτηρά) και υποαπασχόληση του 

αγροτικού ανθρώπινου δυναμικού. 
 Έλλειψη επαρκών έργων υποδομής και δικτύων διακίνησης και εμπορίας των αγροτικών 

προϊόντων. 
 Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων γεωργικών εκτάσεων  
 Μειωμένο ποσοστό αξιοποιούμενης ιδιόκτητης γεωργικής γης, σε σχέση με τη 

νοικιασμένη γεωργική γη. 
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Ως προς τη διάρθρωση του τομέα, αξίζει να σημειωθούν το υψηλό ποσοστό αροτριαίων 
καλλιεργειών,  η σχετικά υψηλή συγκέντρωση της εθνικής παραγωγής βρώσιμων οσπρίων, 
σιτηρών και μήλων ο συγκριτικά υψηλός βαθμός εκμηχάνισης και ο εξαιρετικά χαμηλός 
βαθμός οργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επιχειρηματική βάση. 

Τα τελευταία χρόνια μόνον παρατηρείται σημαντική αλλαγή στην κατεύθυνση και στη 
διάρθρωση της παραγωγής. Οι κυρίαρχοι αλλά προβληματικοί κλάδοι δίνουν τη θέση 
τους στην παραγωγή τοπικών ποιοτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα εμφανίζονται και 
νέοι κλάδοι παραγωγής με προοπτική. Σ’αυτό βοηθούν και μία σειρά έργων υποδομής 
που έχουν εκτελεστεί ή βρίσκονται στη φάση υλοποίησης.  

Η αξιοποίηση των νέων φραγμάτων, των αναδασμών και των επιφανειακών νερών, με 
τη σύγχρονη αναδιάρθρωση των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορούν 
να αυξήσουν την απασχόληση και παράλληλα το εισόδημα της περιοχής. 

Αρκετά από τα κύρια γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα της Περιφέρειας (φασόλια, μήλα, 
κρασιά, κρόκος, τυριά κ.ά.) αποτελούν πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας. 
Στην Περιφέρεια λειτουργούν Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας καθώς και ορισμένα Δίκτυα (στον 
κλάδο της οινοποιίας καθώς και στον αγροτουρισμό και τον διατροφικό τομέα) ομοειδών 
επιχειρήσεων με κοινά συμφέροντα και στόχους. Η εφαρμογή τους στη Δυτική Μακεδονία 
δημιουργεί προϋποθέσεις τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης μέσω της συλλογικής 
επιχειρηματικότητας και της προβολής, στήριξης και ανάδειξης των ποιοτικών προϊόντων και 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αν και δεν έχουν διατηρήσει τη δυναμική της αρχικής τους 
περιόδους εφαρμογής. 
Ο πρωτογενής τομέας, αν και έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση, έχει τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης των αναξιοποίητων αποθεμάτων, τόσο φυσικών όσο και 
ανθρώπινων πόρων. Μέσω αύξησης της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών 
και κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας, 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, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

3.6.2.2 Δευτερογενής Τομέας 

Κύρια Χαρακτηριστικά Δευτερογενή Τομέα 
Η Περιφέρεια εξακολουθεί να παρουσιάζει εξειδίκευση στους κλάδους της ενέργειας, της 
εξόρυξης και της γουνοποιίας. Στον κλάδο της ενέργειας η σημαντικότερη δραστηριότητα 
είναι αυτή της ΔΕΗ, καθώς στην Δυτική Μακεδονία λειτουργούν 5 Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί 
(ΑΗΣ). Η παραγωγή ενέργειας από τη ΔΕΗ πραγματοποιείται στον άξονα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα 
– Αμύνταιο - Μελίτη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη 
των ΑΠΕ. 
Η εξόρυξη των ορυκτών αποτελεί οικονομικό κλάδο της Περιφέρειας με εθνική διάσταση. Η 
εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας συμβάλει σε κρίσιμο βαθμό στη 
διαμόρφωση του αναπτυξιακού αποτελέσματος της Περιφέρειας. Πραγματοποιείται στη 
λεκάνη Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου, στην περιοχή των Σερβίων καθώς και στις περιοχές της 
Βεύης και της Αχλάδας (Φλώρινα). Τα μεταλλεύματα και τα λοιπά βιομηχανικά ορυκτά που 
εξορύσσονται στην Περιφέρεια συνιστούν πρώτες ύλες με σημαντική εμπορική δυναμική και 
εξαγωγικό προσανατολισμό και συγκεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στις περιοχές Νεράιδας, 
Λευκαριών, Αιανής, Ρυμνίου και Μεταξά (Π.Ε. Κοζάνης), στην περιοχή της Καστοριάς, στην 
περιοχή της Σκούμτσας Γρεβενών και στις θέσεις Πευκάκι και Πυλωροί στη λεκάνη του 
Βέντζιου, ΝΑ των Γρεβενών. Σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό έχουν και οι λατομικές 
δραστηριότητες δημιουργώντας έτσι εισοδήματα στα τοπικά κοινωνικοοικονομικά 
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συστήματα. Οι λατομικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε διάφορες περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς και Κοζάνης, με σημαντικότερες τις ευρύτερες 
περιοχές του Τρανόβαλτου και του Πολυμύλου (Βέρμιο). 
Ο κλάδος της γουνοποιίας, λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και της υψηλής 
εξωστρέφειάς του, είναι σήμερα ένας από τους κλάδους της μεταποίησης που φαίνεται 
ανθεκτικός στην οικονομική κρίση και δείχνει τάσεις μεγέθυνσης. Αν και διαθέτει σοβαρά 
πλεονεκτήματα (μακροχρόνια παράδοση, εξειδίκευση, γνώση των αγορών, κλπ.) 
αντιμετωπίζει και προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην υψηλή μεταβλητότητα των τιμών 
των πρώτων υλών και σε διαρθρωτικές ανεπάρκειες. Η γουνοποιία αναπτύσσεται στον άξονα 
Καστοριά - Σιάτιστα και στην ευρύτερη περιοχή του Βοΐου και της Καστοριάς. 
Οι υπόλοιπες μεταποιητικές επιχειρήσεις 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. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να παρουσιάζουν 
δυναμισμό τα οινοποιεία (στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας), οι μονάδες παραγωγής 
γαλακτοκομικών - τυροκομικών προϊόντων (στις Π.Ε. Γρεβενών και Κοζάνης), οι μονάδες 
παραγωγής προϊόντων από κρέας, οι μονάδες παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων, οι 
μονάδες μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, οι μονάδες μεταποίησης αρωματικών 
φαρμακευτικών φυτών (κυρίως κρόκος, ρίγανη, χαμομήλι, κλπ.) καθώς και οι μονάδες 
παραγωγής ζωοτροφών. 
Αριθμός Επιχειρήσεων ανά Κλάδο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
υπάρχουν συνολικά, δηλαδή σε όλα τα τμήματα-κλάδους δραστηριότητας, 11.623 
επιχειρήσεις (στοιχεία 1.11.2012), από τις οποίες 538 δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
Γούνας και 2.405 στη λοιπή Μεταποίηση (δηλαδή πλην της γούνας). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς υπάρχουν συνολικά, δηλαδή σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, 5.091 
ενεργές επιχειρήσεις (στοιχεία 2012), από τις οποίες 2.166 δραστηριοποιούνται στο Τμήμα 
Μεταποίησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
υπάρχουν συνολικά, δηλαδή σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, 2.477 ενεργές 
επιχειρήσεις (στοιχεία 30.7.2012). Στις 1.1.2002 υπήρχαν συνολικά 2.869 ενεργές επιχειρήσεις 
ενώ στις 1.1.2008 υπήρχαν συνολικά 3.198 ενεργές επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας, δεν μας έχουν δοθεί 
τα στοιχεία από το Ε.Β.Ε. Γρεβενών. Την περίοδο 1.1.2008-30.7.2012, στον κλάδο της 
Μεταποίησης πραγματοποιήθηκαν 92 εγγραφές και 119 διαγραφές. 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας το 2011 υπήρχαν συνολικά, δηλαδή σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, 3.161 
επιχειρήσεις από τις οποίες 733 δραστηριοποιούνταν στον Βιοτεχνικό κλάδο. Το 2002 
δραστηριοποιούνταν συνολικά 1.389 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 400 στον Βιοτεχνικό κλάδο. 
Την περίοδο 2002-2011, στον Βιοτεχνικό κλάδο πραγματοποιήθηκαν 375 εγγραφές και 385 
διαγραφές. 
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Πίνακας 2: Αριθμός Ενεργών Επιχειρήσεων Δευτερογενούς Τομέα ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Περιφερειακές Ενότητες 
Αριθμός Ενεργών 

Επιχειρήσεων 
Ποσοστό του 

Συνόλου 
Σύνολο 

Επιχειρήσεων 
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 733 23,19% 3.161 
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 2.166 42,55% 5.091 
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών  - - 2.477 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 2.943 25,32% 11.623 

Σύνολο Περιφέρειας Δυικής 
Μακεδονίας 

5.842 26,14% 22.352 

Πηγή: Επιμελητήρια Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κοζάνης 

Εξαγωγική Δραστηριότητα  

Ο κατεξοχήν παραγωγικός και εξαγωγικός κλάδος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι 
αυτός της γουνοποιίας (Καστοριά – Σιάτιστα) και ακολουθούν βιολογικά τυροκομικά, 
προϊόντα ζύμης και κρασιά.   

Κλάδοι σε Κρίση – Αναδυόμενοι Κλάδοι 

Οι κλάδοι του δευτερογενούς τομέα που επηρεάστηκαν περισσότερο από την οικονομική 
κρίση είναι ο κλάδος των Κατασκευών, οποίος απώλεσε την περίοδο 2008 - 2011 το 40% των 
θέσεων εργασίας και ο κλάδος Ορυχείων και Λατομείων ο οποίος για την ίδια χρονική 
περίοδο σημείωσε μείωση των θέσεων απασχόλησης κατά 25%. Κανένας από τους κλάδους 
του δευτερογενούς τομέα δεν παρουσιάζει θετική δυναμική (Παράρτημα Π.1.9). 

Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Η οικονομία της  περιοχής παρέμβασης αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες 
και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, που ξεκίνησε προ τριακονταετίας με τη φυγή επιχειρήσεων 
κυρίως βιοτεχνικών  προς τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, ενώ κατά την τελευταία οκταετία 
επιδεινώνεται  το εμπορικό ισοζύγιο και πλήττονται και βασικοί κλάδοι που συγκρατούσαν 
την απασχόληση, όπως οι κατασκευές. 

Παρόλα αυτά η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων παραγωγής, τυποποίησης και 
εμπορίας αγαθών ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας μπορεί να στηρίξει τον διαρκώς 
φθίνοντα δευτερογενή τομέα, στα πλαίσια της παραγωγής ποιοτικών, πιστοποιημένων και 
βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  

Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ορισμένων ισχυρών 
μονοδραστηριοτήτων με γενικότερες χωρικές εξειδικεύσεις της οικονομικής δραστηριότητας, 
όπως το κύκλωμα λιγνίτη - ενέργειας (Άξονας Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα) 
και ο κατεξοχήν παραγωγικός και εξαγωγικός κλάδος της γουνοποιίας (Καστοριά – Σιάτιστα). 
Η Περιφέρεια στηρίζεται, κατά πρώτο λόγο, στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στην εξόρυξη 
λιγνίτη, διατηρώντας το χαρακτήρα μιας βιομηχανικής περιφέρειας και του κατεξοχήν 
ενεργειακού κέντρου της χώρας (κατά την περίοδο 2010- 2012 οι θερμικές και 
υδροηλεκτρικές μονάδες της συμμετείχαν µε ποσοστό από 52% έως 55% στη συνολική 
ηλεκτρική παραγωγή στο διασυνδεδεμένο σύστημα). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στους συγκεκριμένους κλάδους, ενώ 
νέα κατεύθυνση δύναται να αποτελέσει η μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. 
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3.6.2.3 Τριτογενής Τομέας 

Κύρια Χαρακτηριστικά Τριτογενή Τομέα 

Οι τριτογενείς δραστηριότητες δυναμικού υπερτοπικού ή/και καινοτόμου χαρακτήρα της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον τουρισμό. 

Στην Περιφέρεια λειτουργούν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και 6 
Τμήματα κατανεμημένα σε 2 πόλεις, την Κοζάνη και την Φλώρινα και το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και Παραρτήματα στην 
Καστοριά, στα Γρεβενά και στη Φλώρινα. 

 
 

Αριθμός Επιχειρήσεων ανά Κλάδο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
υπάρχουν συνολικά, δηλαδή σε όλα τα τμήματα - κλάδους δραστηριότητας, 11.623 
επιχειρήσεις (στοιχεία 1.11.2012), από τις οποίες 5.948 δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 
Υπηρεσιών και 2.732 στον κλάδο του Εμπορίου. Στις 31.12.2003 δραστηριοποιούνταν 
συνολικά 6.873 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3.264 στον κλάδο των Υπηρεσιών και 1.666 στον 
κλάδο του Εμπορίου. Την περίοδο 2003-2011, στον κλάδο των Υπηρεσιών 
πραγματοποιήθηκαν 2.690 εγγραφές και 4.772 διακοπές, ενώ στον κλάδο του Εμπορίου 
πραγματοποιήθηκαν 1.066 εγγραφές και 1.615 διακοπές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς υπάρχουν συνολικά, δηλαδή σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, 5.091 
ενεργές επιχειρήσεις (στοιχεία 2012), από τις οποίες 1.542 δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
των Υπηρεσιών, 1.328 στον κλάδο του Εμπορίου και 55 στον κλάδο του Τουρισμού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
υπάρχουν συνολικά, δηλαδή σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, 2.477 ενεργές 
επιχειρήσεις (στοιχεία 30.7.2012). Στις 1.1.2002 υπήρχαν συνολικά 2.869 ενεργές επιχειρήσεις 
ενώ στις 1.1.2008 υπήρχαν συνολικά 8.506 ενεργές επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας, δεν μας έχουν δοθεί 
τα στοιχεία από το Ε.Β.Ε. Γρεβενών. Την περίοδο 1.1.2008-30.7.2012, στον κλάδο των 
Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν 404 εγγραφές και 853 διαγραφές, στον κλάδο του Εμπορίου 
194 εγγραφές και 353 διαγραφές ενώ στον κλάδο του Τουρισμού34 εγγραφές και 43 
διαγραφές. 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας το 2011 υπήρχαν συνολικά, δηλαδή σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, 3.161 
εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, από τις οποίες 1.374 δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των 
Υπηρεσιών, 1.003 στον κλάδο του Εμπορίου και 51 στον κλάδο του Τουρισμού. Το 2002 
δραστηριοποιούνταν συνολικά 1.389 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 499 στον κλάδο των 
Υπηρεσιών και 490 στον κλάδο του Εμπορίου. Σημειώνεται ότι πριν το 2007 δεν υπήρχαν 
εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που να δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού. Την 
περίοδο 2002-2011, στον κλάδο των Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν 827 εγγραφές και 1.026 
διαγραφές, ενώ στον κλάδο του Εμπορίου 556 εγγραφές και 968 διαγραφές. 
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Πίνακας 3: Αριθμός Ενεργών Επιχειρήσεων Τριτογενούς Τομέα ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Περιφερειακές Ενότητες 
Αριθμός Ενεργών 

Επιχειρήσεων 
Ποσοστό του 

Συνόλου 
Σύνολο 

Επιχειρήσεων 
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 2377 75,20% 3.161 
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 2.870 56,37% 5.091 
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών  - - 2.477 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 8.680 74,68% 11.623 

Σύνολο Περιφέρειας Δυικής 
Μακεδονίας 

13.927 62,31% 22.352 

Πηγή: Επιμελητήρια Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κοζάνης 

 

Κλάδοι σε Κρίση – Αναδυόμενοι Κλάδοι 

Έντονη θετική δυναμική παρουσιάζει ο κλάδος «Διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες», αλλά αυτό ίσως οφείλεται στο μικρό μέγεθος του κλάδου στην περιφέρεια. 
Ακολουθούν σημαντικοί κλάδοι για την απασχόληση στην περιφέρεια επιδεικνύοντας, όμως, 
πολύ μικρότερη θετική δυναμική. Τέτοιοι κλάδοι είναι το «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. 
Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» (2ος σε ποσοστό απασχόλησης), οι 
«Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» (10ος) και οι «Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (7ος). Σε αντιδιαστολή, αρνητική 
δυναμική εντοπίζεται στο κλάδο «Δημόσια διοίκηση και άμυνα (Παράρτημα Π.1.9). 

Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Ο τριτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μία αισθητή μείωση του εμπορίου λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Γενικά, ως προς το παραγωγικό της σύστημα, η ΠΔΜ αντιμετωπίζει 
διαρθρωτικές αδυναμίες, με κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της το περιορισμένο εύρος 
κλαδικής εξειδίκευσης, τη χαμηλή διασύνδεση μεταξύ των τομέων της οικονομίας, τη 
σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και την 
έλλειψη επενδύσεων εκσυγχρονισμού. Ωστόσο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που 
διαχρονικά υλοποιήθηκαν μέσω των LEADER, ιδρύθηκαν κάποιες σύγχρονες επιχειρήσεις 
στον τομέα της εστίασης και των  τουριστικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης. 

3.6.2.4 Ανάλυση Τουριστικού Τομέα 

Κύρια Χαρακτηριστικά Τουριστικού Κλάδου 

Στον τουρισμό, την δεκαπενταετία 1996-2010, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των 
τουριστικών καταλυμάτων, κυρίως με την ανέγερση μικρών καταλυμάτων (ξενώνες). Η 
μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην Π.Ε. Γρεβενών. Στο σύνολο της Περιφέρειας, η 
μεταβολή των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων δεν ακολουθεί τη μεταβολή των 
καταλυμάτων και των κλινών. Έτσι, οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν μείωση, 
σε αντίθεση με τα καταλύματα και τις κλίνες που παρουσίασαν αύξηση. Εξαίρεση σε αυτές τις 
τάσεις αποτελεί η Π.Ε. Γρεβενών, στην οποία τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις 
αυξήθηκαν. Η συντριπτική πλειονότητα αφίξεων και διανυκτερεύσεων αφορά ημεδαπούς 
επισκέπτες σε αντίθεση με το σύνολο Χώρας. Σε ό,τι αφορά την πληρότητα των κλινών, η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέχει την τελευταία θέση σε  σύγκριση με τις υπόλοιπες 
Περιφέρειες της Χώρας. 
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Στη Περιφέρεια υπάρχει επαρκές δυναμικό φιλοξενίας  ενώ το πλούσιο φυσικό της 
περιβάλλον και η πολιτιστική της κληρονομιά προσφέρονται για ήπιας μορφής τουριστική 
ανάπτυξη. Οι κυριότεροι τόποι προσέλκυσης τουρισμού είναι τα τρία χιονοδρομικά κέντρα 
της και ιδιαίτερα το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, η πόλη της Καστοριάς, η περιοχή 
των Πρεσπών και το Νυμφαίο. Τουριστική κίνηση παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες και σε άλλους οικισμούς (Άγιος Παντελεήμονας, Βλάστη, Σιάτιστα, Νεστόριο).  

 

 

Ξενοδοχειακές Μονάδες  
Το 2016, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφονται συνολικά 126 ξενοδοχειακές 
μονάδες με 2.914 δωμάτια και 6.090 κλίνες. Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ανήκει στη 
κατηγορία 3 αστέρων (3.659 κλίνες), ακολουθούν οι μονάδες 2 αστέρων (1.274 κλίνες), οι 
μονάδες με 4 αστέρια (879 κλίνες), οι μονάδες με 1 αστέρι (141 κλίνες) και οι μονάδες με 5 
αστέρια (137 κλίνες). Οι ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων βρίσκονται στις Π.Ε. Καστοριάς (1 
μονάδα) και Κοζάνης (1 μονάδα). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
καταγράφεται στη Π.Ε. Καστοριάς (38 μονάδες) και ακολουθούν η Π.Ε. Κοζάνης (33 
μονάδες), Φλώρινας (31 μονάδες) και Γρεβενών (24 μονάδες). 
Αφίξεις – Διανυκτερεύσεις – Πληρότητες 
Το έτος 2015, στο σύνολο των 122.935 αφίξεων στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 
86,73% αφορούσε αφίξεις ημεδαπών και το 13,27% αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών. Οι 
περισσότερες αφίξεις ημεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών καταγράφονται στη Π.Ε. 
Καστοριάς (51.577 και 10.555 αντίστοιχα) και ακολουθεί η Π.Ε. Κοζάνης (38.096 και 3.101 
αντίστοιχα). 
Στο σύνολο των 288.976 διανυκτερεύσεων του 2015 στη Περιφέρεια, το 87,95% αφορούσε 
διανυκτερεύσεις ημεδαπών και το 12,05% διανυκτερεύσεις αλλοδαπών επισκεπτών. Οι 
περισσότερες διανυκτερεύσεις ημεδαπών καταγράφονται στη η Π.Ε. Κοζάνης (120.298) ενώ οι 
περισσότερες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στη Π.Ε. Καστοριάς (19.686). 
Σε ό,τι αφορά τις πληρότητάς των ξενοδοχειακών καταλυμάτων το 2015, η Π.Ε. Κοζάνης είχε 
πληρότητα 26,6%, η Π.Ε. Καστοριάς 20,4%, η Π.Ε. Φλώρινας 11,3% και η Π.Ε. Γρεβενών μόλις 
2,2%. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων στη Περιφέρεια, τις 
αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τις πληρότητες παρουσιάζονται στο παράρτημα Π.1.10.  
Συμπεράσματα – Προοπτικές 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό 
περιβάλλον και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, γνωρίσματα που της προσδίδουν 
σημαντικές δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής. Ο τομέας αυτός, μέχρι 
στιγμής, δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια και κατ΄επέκταση η 
Περιοχή Παρέμβασης να αποτελεί τον λιγότερο ελκυστικό τουριστικό προορισμό στο σύνολο 
της χώρας, καθώς καταγράφονται σ’ αυτή μόλις 0,12 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά 
κάτοικο και κατατάσσεται, με μεγάλη διαφορά, στην τελευταία θέση στο σύνολο των 13 
Περιφερειών της Χώρας στην ως άνω κατηγορία – δείκτη. Υπό το πρίσμα της μειωμένης 
ζήτησης, τάση που επιδεινώνεται από τη γενικότερη οικονομική κρίση, απαιτούνται 
συνδυασμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης του τουριστικού προφίλ της Περιφέρειας, τόσο στο 
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, με παράλληλη προώθηση ανταγωνιστικού τουριστικού 
προϊόντος και αναζήτηση νέων αγορών. 
Γίνονται προσπάθειες για τουριστική ανάπτυξη κυρίως του ορεινού τουρισμού αναψυχής, του 
οικολογικού και του χειμερινού τουρισμού στα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής. 
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Ταυτόχρονα υλοποιούνται στο επίπεδο της προβολής της  πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις 
προστασίας – ανάδειξης μνημείων (κυρίως βυζαντινών) και αρχαιολογικών χώρων καθώς 
επίσης δημιουργίας νέων μουσειακών υποδομών και πολιτιστικών κέντρων.  
Απομένει η προώθηση ενεργειών ορθολογικής αξιοποίησής τους μέσω της δημιουργίας 
δικτύων – διαδρομών σε συνδυασμό με τις τουριστικές διαδρομές, της αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και της παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικών προϊόντων. 

Η προσπάθεια στους συγκεκριμένους τομείς, χρειάζεται να συνεχιστεί σε πιο συστηματική 
βάση με την αξιοποίηση και των λιμναίων συστημάτων της περιοχής, αλλά και μέσω ενός 
συνολικότερου σχεδίου ανάπτυξης του τουρισμού, που σε συνδυασμό με την προβολή της 
περιοχής θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου προτύπου ανάπτυξης του 
τουρισμού. 

Η συγκράτηση των νέων, στη ύπαιθρο επιπρόσθετα με την περαιτέρω προσέλκυση 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση 
σε δράσεις που θα αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον των λιμναίων συστημάτων με 
δραστηριότητες που επιτρέπουν τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. 

3.6.3 Προοπτικές Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
Στους πιο προβληματικούς παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, εμπεριέχονται η γραφειοκρατία, η αδυναμία πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση, το φορολογικό σύστημα (ρυθμίσεις, συντελεστές), η ανεπαρκής παροχή 
υποδομών, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και η ατολμία για καινοτομία. 

Η συντονισμένη αξιοποίηση όλων των δυναμικών στοιχείων και των τριών τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να δημιουργήσει ένα «κορμό» από κλάδους παραγωγής 
«διεθνώς» εμπορεύσιμων προϊόντων και να δώσει συνολικά μια προοπτική μακροχρόνιας 
ανθεκτικότητας και ανάκαμψης στην Περιφέρεια.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η 
περιφερειακή αγορά εργασίας και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανακοπή της αυξανόμενης πληθυσμιακής εκροής και στην 
επιθυμητή συγκράτηση του πληθυσμού της. 

Ειδικότερα στον τομέα της επιχειρηματικότητας ως ιδιαίτερα σημαντική σημειώνεται η με 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας με τη συμμετοχή τοπικών Επιμελητηρίων και του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, στη  σύσταση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, του οποίου η έναρξη 
προσδιορίζεται στο 1ο εξάμηνο του 2017. Παράλληλα έμφαση δίνεται στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο στην υποστήριξη καινοτόμων δράσεων συνεργασίας επιστημονικών 
και ερευνητικών φορέων με τις τοπικές επιχειρήσεις. 

3.7 Χωροταξική – Πολεοδομική Οργάνωση 
3.7.1 Χωρική ανάπτυξη περιοχής παρέμβασης 

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης της περιοχής παρέμβασης διαδραματίζει ο 
αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού που σε συνδυασμό με τους Κάθετους Άξονές του την 
ενώνει με τον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω πΓΔΜ και Αλβανίας αλλά 
και με τις γειτονικές Περιφέρειες Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα: 

 Η περιοχή παρέμβασης αναπτύσσεται εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού και συνδέεται με 
αυτή μέσω κάθετων αξόνων. Η Εγνατία Οδός αποτελεί τη σημαντικότερη μεταφορική 
υποδομή καθώς εντάσσεται στον Άξονα  Προτεραιότητας  7  των  Διευρωπαϊκών  Δικτύων  
Μεταφορών  (ΔΕΔ-Μ)  της ΕΕ.  
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 Ο Κάθετος Άξονας Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή διέρχεται από την περιοχή παρέμβασης 
(Πρέσπες, Καστοριά) και ο συνοριακός σταθμός Κρυσταλλοπηγής αποτελεί πύλη εισόδου-
εξόδου προς την Αλβανία. 

 Ο Κάθετος Άξονας Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη διέρχεται από την περιοχή Λιμνών 
Αμυνταίου και ο συνοριακός σταθμός Νίκης αποτελεί  πύλη εισόδου-εξόδου προς την 
ΠΓΔΜ.Ο άξονας (ΕΟ) Κοζάνη–Λάρισα που διέρχεται από την περιοχή των τεχνητών λιμνών 
Αλιάκμονα αποτελεί σημαντική σύνδεση με τη Θεσσαλία και συνδέει επίσης σημαντικούς 
εθνικούς και περιφερειακούς πόλους ανάπτυξης. 

Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει αλληλεξαρτήσεις με τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας 
ως προς τις εμπορευματικές ροές αλλά και μετακινήσεις για εργασία. Υπογραμμίζεται ότι το 
αστικό κέντρο της Καστοριάς βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης ενώ σε κοντινή 
απόσταση από την περιοχή (μικρότερη των 50 χλμ) βρίσκονται τα Γρεβενά, η Φλώρινα και η 
Κοζάνη. Τα οδικά δίκτυα εθνικής και περιφερειακής σημασίας σε συνδυασμό με τα δίκτυα 
υπερεθνικής σημασίας συμβάλλουν στη διασύνδεση της περιοχής παρέμβασης με τον εθνικό 
χώρο και τα κέντρα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας.   Ωστόσο σε 
τοπικό επίπεδο η συνδεσιμότητα των περιοχών Ν-ΝΑ των τεχνητών λιμνών Αλιάκμονα χρήζει 
βελτίωσης.  

Η προσπελασιμότητα και η συνδεσιμότητά της περιοχής με το διαπεριφερειακό και εθνικό 
χώρο προς τα νότια καθώς και με τις σημαντικές πύλες του χώρου αυτού, αναμένεται να 
βελτιωθούν καθοριστικά με την κατασκευή των σχεδιαζόμενων Καθέτων οδικών Αξόνων Ε65 
και Κοζάνη-Λάρισα.  

Το δίκτυο μεταφορών ενισχύεται και συμβάλλει έτσι καθοριστικά στη συνδεσιμότητα της 
περιοχής παρέμβασης με την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και ειδικότερα με τις 
ακόλουθες προβλέψεις: 

 Η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Κοζάνης και της Φλώρινας με τον 
κεντρικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και το σιδηροδρομικό άξονα 22 - έργο 
προτεραιότητας των ΔΕΔ-Μ της ΕΕ. 

 Ο προβλεπόμενος σιδηροδρομικός άξονας Κρυσταλλοπηγή - Φλώρινα - Θεσσαλονίκη που 
ανήκει στο βασικό διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας και το προβλεπόμενο 
Έργο Προτεραιότητας 29 των ΔΕΔ-Μ της ΕΕ. 

 Η προβλεπόμενη σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκα-Κοζάνη. 

Η ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και η πλήρης 
λειτουργία των Καθέτων οδικών Αξόνων Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη – Φλώρινα – 
Νίκη, θα καταστήσουν τις μετακινήσεις ελκυστικότερες και θα συμβάλλουν περαιτέρω στη 
βελτίωση της σύνδεσης της Περιοχής Παρέμβασης με τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. 

 

 

 

3.7.2 Οικιστικό Δίκτυο 

Η ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης λαμβάνει υπόψη τις 
κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ, βάσει των οποίων το αστικό δίκτυο διαρθρώνεται σε πέντε 
επίπεδα: Μητροπόλεις (1ο επίπεδο), Πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι (2ο επίπεδο), Δευτερεύοντες 
εθνικοί πόλοι (3ο επίπεδο), Λοιποί εθνικοί πόλοι (4ο επίπεδο) και Λοιπά κέντρα 
Περιφερειακών Ενοτήτων-Αστικά κέντρα άνω των 10.000 κατοίκων (5ο επίπεδο). Για την 
κατηγοριοποίηση των λοιπών οικισμών της περιοχής που δεν εντάσσονται στα παραπάνω 
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επίπεδα χρησιμοποιούνται άλλα τρία επίπεδα (6ο, 7ο και 8ο επίπεδο). Δεδομένου ότι στην 
περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχουν κέντρα πρώτου δευτέρου τρίτου και τέταρτου επίπεδου, 
η ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου της περιοχής, βάση ΓΠΧΣΑΑ, ξεκινάει από το πέμπτο 
επίπεδο και περιλαμβάνει: 
 Στα κέντρα πέμπτου επιπέδου κατατάσσεται η Καστοριά, καθώς εντάσσονται στην 

κατηγορία λοιπά κέντρα Περιφερειακών Ενοτήτων και αστικά κέντρα άνω των 10.000 
κατοίκων.  

 Στα κέντρα έκτου επιπέδου κατατάσσονται το Αμύνταιο, η Δεσκάτη και τα Σέρβια που 
είναι έδρες Καλλικράτειων Δήμων και αποτελούν κέντρα προτεινόμενων 
ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων. 

 Στα κέντρα έβδομου επιπέδου κατατάσσονται ορισμένοι δυναμικοί οικισμοί, όπως ο 
Βελβεντός, η Αιανή, ο Κρόκος, η Μεσοποταμία και ο Φιλώτας, οι οποίοι επιδεικνύουν 
ιδιαίτερη τοπική αναπτυξιακή δυναμική και λειτούργησαν στο παρελθόν ως έδρες 
Καποδιστριακών Δήμων.  

 Στα κέντρα όγδοου επιπέδου κατατάσσονται όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής. 
Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνονται 159 οικισμοί, εκ των οποίων 
τέσσερις είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί (Ψαράδες, Νυμφαίο, 
Παραδοσιακό τμήμα της πόλης Καστοριάς και Δίπορο). Στην περιοχή μελέτης καταγράφονται 
επίσης και. Επιπλέον αυτών πολιτιστικοί πόροι εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας στην 
περιοχή παρέμβασης αναγνωρίζονται και οι ακόλουθοι: (α) Τα 97 διατηρητέα κτήρια, (β) Οι 
αρχαιολογικοί χώροι της Αιανής και του Δισπηλιού και (γ) Τα αξιόλογα-παραδοσιακά 
οικιστικά σύνολα Μαστοροχωρίων Φλώρινας (Λέχοβο) και Πρεσπών (Ψαράδες, Άγιος 
Γερμανός, Άγιος Αχίλλειος).  
Τα θεσμοθετημένα χωρικά σχέδια στην Περιφέρεια αφορούν τρεις εγκεκριμένες Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, όλες πριν την έγκριση του Ν. 2742/1999 (Κοζάνης, Καστοριάς και 
Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου). Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει θεσμοθετημένη η 
Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Καστοριάς, βάση του άρθρου 29 του Οικιστικού Νόμου ν. 
1337/83 (ΦΕΚ Α’ 33/1983), όπως αργότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 14 του ν. 
1512/85 (ΦΕΚ Α’ 4/1985).  Στην περιοχή των Πρεσπών δεν υπάρχει θεσμοθετημένο ΓΠΣ - 
ΣΧΟΟΑΠ με το ν. 2508/97, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα ΣΧΟΟΑΠ Πρεσπών, Αγίων 
Αναργύρων, και Μακεδνών. 
Σε αυτές τις μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ οι κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ 
λαμβάνονται γενικά υπόψη, με ορισμένες ελάχιστες εξειδικευμένες αναφορές. Οι 
σημαντικότερες κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ που λαμβάνονται υπόψη είναι η 
προστασία της γεωργικής γης με περιορισμό της δόμησης σε αυτή, καθώς και ο καθορισμός 
περιοχών-ζωνών για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων και την εκτροφή γουνοφόρων 
ζώων. Οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου που λαμβάνονται λιγότερο υπόψη 
αφορούν την ενεργοποίηση των χωροταξικών μηχανισμών και εργαλείων (ΠΟΑΠΔ/ΠΟΑΥ, 
ΠΕΧΠ, ΣΟΑΠ). 
Στην περιοχή μελέτης Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 
θα εφαρμοστούν στο αστικό κέντρο της Καστοριάς με σκοπό την αντιστροφή της κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής υποβάθμισης περιοχών, την αναβάθμιση εμπορικών κέντρων και 
εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών επαγγελματικών ζωνών, την αποκατάσταση του 
οικονομικού ιστού της πόλης, την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον και την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών 
συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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3.7.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Η περιοχή παρέμβασης, με βάση το υφιστάμενο και σχεδιαζόμενο συγκοινωνιακό δίκτυο, 
διασυνδέεται επαρκώς με τα κύρια αστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, με γειτονικές 
περιφέρειες αλλά και γειτονικές χώρες. Παράλληλα η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση 
της περιοχής θέτουν το πλαίσιο για την αξιοποίηση και ενίσχυση των παραγόντων της τοπικής 
ανάπτυξης αλλά και των δυνατοτήτων διαφοροποίησης της περιφερειακής οικονομίας με 
τρόπο που θα συμβάλει θετικά στην περιφερειακή αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι 
χωρικές στρατηγικές πρέπει να δημιουργούν προϋποθέσεις επενδύσεων, να ενθαρρύνουν την 
επιχειρηματικότητα και να υποστηρίζουν ένα παραγωγικό μοντέλο οικοκαινοτομίας συμβατό 
με το φυσικό περιβάλλον και τη χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας ενώ παράλληλα θα 
συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των πολιτών στην περιοχή 
παρέμβασης. 
 

3.8 Τεχνική Υποδομή 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής στην περιοχή ΟΧΕ, όσον 
αφορά στα παρακάτω: 

3.8.1 Δίκτυα Συγκοινωνιών και Μεταφορών – Προσβασιμότητα και 
Διασύνδεση Περιοχής Παρέμβασης 

H προσβασιμότητα της Περιφέρειας που συνολικά αφορά στην προσβασιμότητα στην 
περιοχή παρέμβασης βελτιώθηκε δραστικά τη δεκαετία του 2000 και κυρίως τα τελευταία 10 
χρόνια, 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 των συνοδευτικών Καθέτων Αξόνων που διατρέχουν το 
σύνολο της εδαφικής περιοχής της Περιφέρειας. Ο άξονας της Εγνατίας Οδού αποτελεί 
κομμάτι του Άξονα Προτεραιότητας 7 των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ 
που έχει  ως στόχο την αναβάθμιση της σύνδεσης κύριων πόλεων της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και συγκεκριμένα των χωρών Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία (Σχέδιο 
2). Η δραστική αυτή βελτίωση της προσβασιμότητας όπως και η αναβάθμιση της θέσης στα 
ΔΕΔ-Μ οδήγησε στην πλήρη άρση του παραδοσιακού ακριτικού χαρακτήρα και της φυσικής 
απομόνωσης της Περιφέρειας. Έτσι, σήμερα είναι γενικά διαμορφωμένη μία από τις βασικές 
προϋποθέσεις, η βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, για τη χωροταξική ένταξη της 
Περιφέρειας στο διαπεριφερειακό, το εθνικό και το διεθνές επίπεδο. Τη διασύνδεσή της με το 
διασυνοριακό χώρο αναβαθμίζει και βελτιώνει ακόμη περισσότερο η ολοκλήρωση της 
κατασκευής και η πλήρης λειτουργία των Καθέτων οδικών Αξόνων Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή 
και Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, οι οποίοι θα καταστήσουν τις διασυνοριακές οδικές 
μετακινήσεις ελκυστικότερες και θα συμβάλλουν περαιτέρω στη βελτίωση της σύνδεσης της 
Περιφέρειας και των αστικών της κέντρων με τον ευρύτερο χώρο της ΝΑΕυρώπης. 
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Σχέδιο 2: ΔΕΔ-Μ / Οδικός Άξονας Προτεραιότητας 7 

 
Στο πρωτεύον δίκτυο περιφερειακής σημασίας της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνονται οι 
ακόλουθες οδικές συνδέσεις (συνδέουν μεταξύ τους ανεξάρτητα αστικά κέντρα ή/και χώρους 
σημαντικής δραστηριότητας ή/και σημαντικούς άξονες): 
 Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή – Κάθετος Άξονας Σιάτιστας (τμήματα των Ε.Ο.2 και Ε.Ο. 15) 
 Οδός σύνδεσης των δύο Καθέτων Αξόνων μέσω της σήραγγας Κλεισούρας (προτεινόμενο) 
 Κοζάνη – Σέρβια (τμήμα της Ε.Ο.3) 
Στο δευτερεύον δίκτυο περιφερειακής σημασίας της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνονται 
οι ακόλουθες οδικές συνδέσεις (τόσο το μήκος των εξυπηρετούμενων μετακινήσεων όσο και 
η φύση τους ξεχωρίζουν από εκείνες ενός καθαρά «τοπικού» δικτύου): 
 Ε.Ο. 15 από διασταύρωση Πρεσπών μέχρι την Επ.Ο Βροντερού –Λαιμού – Λαιμός 
 Επ.Ο. Αμύνταιο – Αετός – Λέχοβο – Κλεισούρα 
 Οδός σύνδεσης Δεσκάτης με Λιβαδερό και με Ε.Ο. Κοζάνης–Λάρισας 
 Επ.Ο. Καστοριά – Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου. 
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 στη περιοχή παρέμβασης χρηματοδοτήθηκαν 
από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τον Τοπικό Πόρο παρεμβάσεις που σχετίζονται με την 
ΟΧΕ και αφορούν σε έργα βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και 
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό (ΠΕΠ ΔΠ: Κάθετος Άξονας Εγνατίας 
Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, ΣύνδεσηΔήμου Μελίτης Τ.Δ. Σιταριάς με Δήμο Περάσματος 
Τ.Δ. Αμμοχωρίου, Βελτίωση του Oδικού Δικτύου στην Περιοχή των Οικισμών Κρανοχωρίου και 
Πτελέας, ΕΑΠ: Αποπεράτωση Κυκλοφοριακών Οδικών Κόμβων Αιανής, Προμήθεια - 
Μεταφορά και Τοποθέτηση Μεταλλικών Στηθαίων Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Ν. Κοζάνης, 
Βελτίωση Συντήρηση Εσωτερικής Οδοποιίας Δ.Δ. Βελβεντού κλπ). 
Ο σιδηροδρομικός άξονας – Έργο Προτεραιότητας 22 των ΔΕΔ-Μ της ΕΕ, το οποίο έχει ως 
στόχο τη σιδηροδρομική σύνδεση της Νότιας Ελλάδας με την Κεντρική Ευρώπη (Σχέδιο 3), 
αποτελεί σημαντική προοπτική και για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της 
αναβάθμισης της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Κοζάνης και της Φλώρινας με τον κεντρικό 
σταθμό της Θεσσαλονίκης και του προβλεπόμενου σιδηροδρομικού άξονα Κρυσταλλοπηγή – 
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Φλώρινα – Θεσσαλονίκη που ανήκει στο βασικό διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο της 
Ελλάδας.  

Σχέδιο 3: ΔΕΔ-Μ / Σιδηροδρομικός  Άξονας Προτεραιότητας 22 

 
Αντίστοιχα, σημαντικό έργο για την Περιφέρεια αποτελεί το Έργο Προτεραιότητας 29 των 
ΔΕΔ-Μ της ΕΕ (Σχέδιο 4), το οποίο έχει ως στόχο την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα 
της Ιόνιας Οδού μέχρι την Κοζάνη, συνδέοντας 
μεαυτότοντρόποτολιμάνιτηςΗγουμενίτσαςκαιτηςΚαλαμάταςμετηνενδοχώρακαι  ευρύτερα με 
τα γειτονικά κράτη της Ελλάδας προς το βορρά. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και η 
ευρύτερη σύνδεση της Περιφέρειας με τον εθνικό και διεθνικό χώρο. 

Σχέδιο 4: ΔΕΔ-Μ / Σιδηροδρομικός  Άξονας Προτεραιότητας 29 

 

3.8.2 Υποδομές Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών 
Α. Στην περιοχή παρέμβασης οριοθετούνται τα εξής ενεργειακά κέντρα και ενεργειακά  
δίκτυα διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής σημασίας. 

 Ενεργειακά κέντρα: Οι 3 Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ) της ΔΕΗ (ΥΗΣ Πολυφύτου, ΥΗΣ 
Ιλαρίωνα και προγραμματιζόμενος ΥΗΣ Ελαφίου). 
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 Ενεργειακό δίκτυο διεθνούς σημασίας ορίζεται ο προγραμματιζόμενος Αδριατικός 
Αγωγός Αερίου (Trans Adriatic Pipeline – TAP), ή οποιοσδήποτε άλλος αγωγός φυσικού 
αερίου σχεδιαστεί σε εθνικό επίπεδο να διέλθει από την Περιφέρεια, ο οποίος διέρχεται 
από τη Δυτική Μακεδονία και συμβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνση και διαφοροποίηση 
της ενεργειακής προμήθειας της Ευρώπης. 

 Ενεργειακό δίκτυο εθνικής σημασίας ορίζεται το δίκτυο γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας 400 KV, το οποίο αναπτύσσεται πρωτίστως στο ανατολικό τμήμα της 
Περιφέρειας που καταλαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και  Φλώρινας 
(λόγω των πολλών μονάδων παραγωγής) και κατευθύνεται προς την υπόλοιπη Ελλάδα, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργειακή τροφοδοσία της Χώρας. 

Β. Οι εν λειτουργία σταθμοί ΑΠΕ (αιολικά, μικρά Υ/Η, βιομάζα και βιοαέριο, φωτοβολταϊκά, 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης) αποτέλεσαν το 1% της 
εγκατεστημένης ισχύος των αντίστοιχων μονάδων του διασυνδεδεμένου συστήματος κατά το 
έτος 2010, το 2% κατά το 2011 και το 3% κατά το έτος 2012. Κατά το πέρας του έτους 2012 η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στην Περιφέρεια ήταν 80 MW αποτελούμενη από 24 MW 
αιολικών, 6 MW μικρών Υ/Η και 50 MW φωτοβολταϊκών. Στην κατηγορία που αφορά μονάδες 
με αίτημα προσφοράς σύνδεσης, όσο και αυτή των μονάδων που εκκρεμεί το αίτημα 
σύνδεσης η Περιφέρεια αποτελεί το 14% της ισχύος του συνόλου της χώρας και το 9% των 
αιτήσεων. Η συνολική ισχύς των αιτήσεων για προσφορά σύνδεσης είναι 2,839 MW εκ των 
οποίων 52% αιολικά, 2% βιομάζα, 16% Υ/Η και 30% φωτοβολταϊκά, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις 
αφορούν 2,491 MW. Στα φ/β επικρατεί στασιμότητα έκτοτε λόγω της αναστολής της 
αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων (έχει πλέον αρθεί), αφού ο στόχος που είχε τεθεί από την 
Ε.Ε. ξεπεράστηκε πρόωρα, ενώ η τιμή της παραγόμενης ενέργειας μειώθηκε σημαντικά.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αιολικού δυναμικού της χώρας βάσει τις μέγιστης 
επιτρεπόμενης κάλυψης ανεμογεννητριών, η Περιφέρεια διαθέτει το ~10% του συνολικού 
δυναμικού της χώρας και κατατάσσεται στην τρίτη θέση μαζί με τις άλλες Περιφέρειες της 
Μακεδονίας. Αναφορικά με το δυναμικό των τεχνολογιών ΑΠΕ τα ποώδη αγροτικά 
υπολείμματα της Περιφέρειας διαμορφώνουν ενεργειακό δυναμικό της τάξης των 1,333 ΤJ 
και αποτελούν το 8% του δυναμικού της χώρας. 

Από το 2013 και μετά υπάρχει απότομη επιβράδυνση, καθώς κατασκευαστική δραστηριότητα 
ουσιαστικά εντοπίζεται μόνο στα αιολικά πάρκα, λόγω κυρίως της αλλαγής των συνθηκών 
συγχρηματοδότησης.    

Επισυνάπτονται στο Παράρτημα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, με περιφερειακή 
αναφορά στα σχετικά μεγέθη (τίτλος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ – 2016 - πηγή 
http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/monreport.csp 

Πίνακας 4: Εγκαταστάσεις ΑΠΕ ανά κατηγορία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

 
Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ιδία Επεξεργασία) 

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πολυφύτου επί του 
Αλιάκμονα ποταμού, όπως και νέος ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα στο όριο των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κοζάνης και Γρεβενών και προγραμματίζεται ένας ακόμα Υδροηλεκτρικός Σταθμός, ο ΥΗΣ 



Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας  
 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕπιχΣχεδ OXE Λιμνών ΔΜ (01.1)  69/137 

Ελαφίου. 
Γ. Η θέση της Περιφέρειας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα αναμένεται να αναβαθμιστεί και στα 
ενεργειακά δίκτυα, λόγω του σχεδιαζόμενου Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline- 
TAP), ή οποιουδήποτε άλλου αγωγού φυσικού αερίου σχεδιαστεί να διέλθει από την 
Περιφέρεια, που είναι ένα σύστημα αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από νέες περιοχές 
κοιτασμάτων της Κασπίας προς τη Δυτική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη (Σχέδιο 5).  

Σχέδιο 5: Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline -TAP) 
 

 
Δ.Ευρυζωνικάδίκτυα 

Σε όλη την περιφέρεια κατασκευάστηκαν ευρυζωνικά δίκτυα στα τελευταία 10 χρόνια που 
αφορούν στην περιοχή παρέμβασης. Πρόσφατα το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου ΟΤΕ σε 
περιοχές της Καστοριάς» συμπεριλαμβάνεται  στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου ΟΤΕ 
για το 2016, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, 
με την τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) συνολικά καμπινών για την παροχή γρήγορου 
internet και αξιόπιστων, προσιτών ευρυζωνικών υπηρεσιών στους οικισμούς Μανιάκοι και 
Αμπελόκηποι Καστοριάς.   
Στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ - Ιούνιος 2015) περιλαμβάνεται με πλήθος στοιχείων η περιγραφή της 
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της ευρυζωνικής κάλυψης, 
δηλαδή των περιοχών όπου προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες προς τελικούς 
συνδρομητές.  
Ενδεικτικά, ακολουθεί το Σχέδιο 5 της πληθυσμιακής κάλυψης ευρυζωνικών δικτύων της 
Δυτικής Μακεδονίας με θεωρητική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 1 Mbps. 
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Σχέδιο 6: Πληθυσμιακή κάλυψη με θεωρητική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 1 Mbps 

 
Χρήσιμα επίσης είναι τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία (δεν διατίθενται 
διακριτά στοιχεία για την περιοχή παρέμβασης): 

Πίνακας 5: Στοιχεία Ευρυζωνικότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Δείκτες Ποσοστό 
Πόσες οικογένειες έχουν οικιακή ευρυζωνική σύνδεση   63% 
Πόσες επιχειρήσεις (με περισσότερους από 10 υπαλλήλους) διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση  69.5% 
Πόσοι Δημόσιοι Φορείς έχουν ευρυζωνική σύνδεση  100% 

Πηγή: ΠανΔΜ, Μελέτη Στρατηγικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, 
2016 

3.8.3 Υποδομές Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Πρότυπο σύστημα σε εθνικό επίπεδο αποτελεί το Περιφερειακό Σύστημα Διαχείρισης 
Απορριμμάτων. Οι υπάρχουσες υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων απορριμμάτων σε επίπεδο 
Περιφέρειας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφέρειας αποσκοπεί στη βιώσιμη εφαρμογή 
μεθόδων Μηχανικής Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων και τη 
μεγιστοποίηση της Ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών. 
Οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τροφοδοτούνται από ένα δίκτυο 
τοπικών εγκαταστάσεων, όπου χωροθετούνται από κοινού οι υποδομές μεταφόρτωσης των 
σύμμεικτων απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, για την κάλυψη των αναγκών 
των αντίστοιχων διαδημοτικών συστημάτων συλλογής. 
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Πίνακας 6: Περιφερειακό Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας 

  

Πηγή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

Η Δυτική Μακεδονία έχει θέσει σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελείται από τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) και δέκα (10) Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (5 εξ’ αυτών στην περιοχή παρέμβασης – με έντονη γραφή στον επόμενο 
πίνακα). Φορέας Διαχείρισης του ΟΣΔΑ είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.  

Πίνακας 7: Εγκεκριμένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) 1 Στις ΚΕΟΔ 

Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) 10 Αμύνταιο, Βόϊο, Γρεβενά, Δεσκάτη, Εορδαία, 

Καστοριά, Κοζάνη, Σέρβια, Σιάτιστα, Φλώρινα 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 1 
1 ΚΔΑΥ στις ΚΕΟΔ και 6 κέντρα μεταφόρτωσης 

ανακυκλώσιμων στις ΤΜΔΑ Αμυνταίου, Γρεβενών, 
Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας 

Μονάδα διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων 1 Στις ΚΕΟΔ 
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και 

ΧΥΤΥ 1 Στις ΚΕΟΔ 
Σε διαδικασία ανάθεσης 

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων 0 Στα τέλη του 2007 αποκαταστάθηκαν 207 χωματερές 

Πηγή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., Μαρ 2017 

3.8.4 Υποδομές Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων – Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης 

Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μέσα από τα υφιστάμενα δίκτυα 
(ύδρευση, αποχέτευση αλλά και λύματα) κυρίως των αστικών περιοχών της περιοχής 
παρέμβασης, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Σε επίπεδο υφιστάμενων δράσεων, τα τελευταία 
χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων.  

 Στον τομέα ύδρευσης, ολοκληρώνονται σχεδόν στο σύνολό τους οι υποδομές ύδρευσης 
(αντικατάσταση, επέκταση και κατασκευή νέων δικτύων και λοιπών υποδομών 
ύδρευσης).  

 Στον τομέα της αποχέτευσης και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με 
την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (αντικατάσταση, κατασκευή νέων δικτύων 
αποχέτευσης, επέκταση/ αναβάθμιση / κατασκευή νέων ΕΕΛ), το σύνολο των οικισμών 
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της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έως και Κατηγορία Γ’ συμμορφώνεται με την 
Κοινοτική Οδηγία 91/271. Λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 
Περιφέρειας, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις με αποδέκτες υδάτινα και λοιπά ευαίσθητα 
οικοσυστήματα. Παρά τις σημαντικές παρεμβάσεις, δεν ολοκληρώθηκαν συγκεκριμένες, 
στοχευμένες (και χωροθετημένες) συνολικές παρεμβάσεις διαχείρισης αστικών 
αποβλήτων (λεκάνη απορροής Φλώρινας).  

 Στον τομέα της επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, οι υφιστάμενες υποδομές 
εξυπηρετούν το 47% περίπου των κατοίκων της Περιφέρειας. Με την ολοκλήρωση των 
υποδομών, βάσει της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού 
αναμένεται να πλησιάσει το 55%. Εκ των πραγμάτων, απομένει το 45% περίπου του 
πληθυσμού της Περιφέρειας ο οποίος βρίσκεται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, 
χωρίς να έχει ενταχθεί όμως σε κάποιο πλαίσιο προτεραιοτήτων ως προς τη διαχείριση 
των εκροών. 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 στη περιοχή παρέμβασης ολοκληρώθηκαν από 
το 5Ο ΠΕΠ παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ΟΧΕ και αφορούν στη συντήρηση, επισκευή 
και κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
(ΠΕΠ ΔΠ: Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. σε Δ.Δ. του Δήμου Κοζάνης, Κατασκευή 
Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου, Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας 
Δροσερού Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, ΕΑΠ: Συντήρηση - Δικτύου Αποχέτευσης 
Βελβεντού, Σύνδεση Κεντρικού Υδρευτικού Αγωγού Σερβίων με Υδραγωγείο Αυλών  κλπ). 

 

3.8.5 Συμπεράσματα – Προοπτικές 
Σε ότι αφορά στην τεχνική υποδομή της περιοχής παρέμβασης οριζόντια και συμπερασματικά 
μπορούμε να σημειώσουμε πως τα δίκτυα συγκοινωνιών και μεταφορών (οδικό δίκτυο) 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό ως προς τον βαθμό διασύνδεσης των κατά Περιφερειακή 
Ενότητα  περιοχών παρέμβασης, με ανάγκες βελτίωσης να καταγράφονται σε οδικά δίκτυα 
μικρότερης τοπικής κλίμακας.  
Σημαντικές προοπτικές: 

 Ο κάθετος στην Εγνατία Οδό άξονας Κοζάνη – Λάρισα (άξονας 51) βρίσκεται σε στάδιο 
μελετών. 

 Ο κάθετος στην Εγνατία Οδό άξονας Γρεβενά – Λαμία (άξονας 65) αποτελεί τμήμα του 
προγράμματος αυτοκινητοδρόμων που έχουν παραχωρηθεί. 

 Οι προτάσεις για μέριμνα σχετικά με το λοιπό Εθνικό/Νομαρχιακό οδικό δίκτυο και για 
προτεραιότητα στη βελτίωση ορεινού οδικού δικτύου και στις συνδέσεις οικισμών 3ου 
και  4ου επιπέδου με την Εγνατία Οδό και τους καθέτους της δεν έχουν υλοποιηθεί και 
παραμένουν επίκαιρες. 

 Επέκταση υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής προς Μ/Σ Κρυσταλλοπηγής και 
διασύνδεση με το Αλβανικό σιδηροδρομικό δίκτυο με στόχο την πρόσβαση στο λιμάνι 
Δυρραχίου. 

 Ηλεκτροκίνηση και λειτουργία προαστιακής εξυπηρέτησης στον άξονα Κοζάνη – 
Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα. 

 Επέκταση σιδηροδρομικής γραμμής από Μ/Σ Κρυσταλλοπηγής προς Καστοριά – Σιάτιστα. 

 Κατασκευήσιδηροδρομικής  γραμμής Καλαμπάκα – Κοζάνη. 
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Ευρυζωνικά δίκτυα για μεγαλύτερες ταχύτητες  πρόσβασης ολοκληρώνονται σταδιακά και 
στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της περιοχής παρέμβασης, ενώ οι όποιες δράσεις σε ήπιες 
μορφές ενέργειας αφορούν κυρίως στην Π.Ε. Κοζάνης. Οι υποδομές διαχείρισης 
απορριμμάτων προχωρούν σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΙΑΔΥΜΑ  ΑΕ, ενώ οι εκκρεμότητες 
δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης στο μεγαλύτερο βαθμό τους, θα καλυφθούν από 
χρηματοδοτήσεις της τρέχουσες προγραμματικής περιόδου. Οι καλύτερες προοπτικές 
διαγράφονται κυρίως σε ότι αφορά τον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.  

Τα κύρια προγραμματιζόμενα έργα στους τομείς αναφοράς της παρούσας ενότητας και της 
περιοχής παρέμβασης μπορούν να καταταχθούν ως σημαντικά έργα, ενταγμένα είτε στο ΠΕΠ 
2014-2020 Μακεδονίας, είτε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είτε στα νέα προγράμματα Leader, είτε στο νέα 
ΕΑΠ των 2 ΠΕ Κοζάνης & Φλώρινας. Ως διαπεριφερειακής ή εθνικής σημασίας μπορούμε να 
χαρακτηρίσουμε τις αναμενόμενες παρεμβάσεις στο Δήμο Πρεσπών.  

 

3.9 Κοινωνική Υποδομή 
Το επίπεδο των κοινωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει βελτιωθεί 
σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, το χαμηλό σημείο εκκίνησης και οι νέες 
πιέσεις αλλά και απαιτήσεις που δημιουργούνται, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στο 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης προς 
τη συνολική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και την εξισορρόπηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα μεταξύ υπαίθρου και πόλεων. 

 

 

3.9.1 Δομές και Υποδομές Υγείας – Πρόνοιας 
Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν 5 Γενικά Νοσοκομεία στις έδρες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και στην Πτολεμαΐδα, 6 Κέντρα Υγείας, 92 Περιφερειακά Ιατρεία, 22 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και 5 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εκ των οποίων 1 
Γενικό Νοσοκομείο, 3 Κέντρα Υγείας, 25 Περιφερειακά Ιατρεία και 1 Μονάδα Κοινωνικής 
Φροντίδας βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης της Ο.Χ.Ε.  

Πίνακας 8: Δομές και Υποδομές Υγείας – ΠρόνοιαςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
Περιοχής Παρέμβασης Ο.Χ.Ε. 

Δομή 

Σύνολο Π.Ε.Γρεβενών Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Φλώρινας 
Περιφέρεια

Δυτικής 
Μακεδονίας 

Περιοχή 
Παρέμβασης 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Υπηρεσίες Υγείας 2017 (πλήθος)  
Γενικά Νοσοκομεία 5 1 1 0 1 1 2 0 1 0 

Κέντρα Υγείας 6 3 1 1 1 0 3 1 1 1 
Περιφερειακά Ιατρεία 92 25 15 3 16 2 40 9 21 11 

Υπηρεσίες Πρόνοιας 2015 (πλήθος) 
Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 
22 - 1 - 1  - 16 - 4 - 

Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

5 1 0 0 1 0 0 0 4 1  

Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο ΠΔΜ 2015, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (Ιδία Επεξεργασία) 
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Οι βασικές υποδομές υγείας θεωρούνται ικανοποιητικές με σημαντικές όμως ελλείψεις σε 
ιατρικό προσωπικό, ιατροφαρμακευτικό υλικό, αλλά και μη ολοκληρωμένο εύρος 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό διαφαίνεται και στον παρακάτω πίνακα όπου οι δείκτες 
υγείας που αφορούν το προσωπικό είναι αισθητά χαμηλότεροι στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας σε σχέση με τους αντίστοιχους της χώρας, ενώ ο δείκτης των διαθέσιμων κλινών 
κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα.  

Πίνακας 9: Δείκτες Υγείας για τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Σύνολο της Χώρας 
2014 

Δείκτης Ελλάδα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία 
Ιατροί ανά 100.000 κατοίκους 636 292 
Οδοντίατροι ανά 100.000 κατοίκους 127 94 
Νοσοκόμοι ανά 100.000 κατοίκους 350 259 
Διαθέσιμες κλίνες σε Νοσοκομεία 
ανά 100.000 κατοίκους 

427 413 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT (Ιδία Επεξεργασία) 

Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες και μονάδες υγείας ανά Περιφερειακή 
Ενότητα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.1.2 

Παρόλο που οι υποδομές της Περιφέρειας θεωρούνται επαρκείς, η έλλειψη προσωπικού 
οδηγεί στη σημαντική εξάρτηση από την πόλη της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας, ενώ καταδεικνύει και την ανάγκη λειτουργίας ενός επαρκώς εξοπλισμένου 
και στελεχωμένου Περιφερειακού Συστήματος Υπηρεσιών Υγείας.  Σημαντικής αξίας 
αναγνωρίζεται η συνέργεια μεταξύ των Μονάδων Υγείας και η διαθεσιμότητα ενός 
στρατηγικού σχεδίου για την Υγεία σε περιφερειακή βάση προς όφελος των πολιτών της 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις Μονάδες Υγείας, ορίζει τη γενική 
περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης και υλοποιεί την εθνική πολιτική υγείας σε 
περιφερειακό επίπεδο. Αποτελεί ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, έχει έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τη Δυτική Μακεδονία και μέρος της Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Όλες οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις που σχετίζονταν με την περιφερειοποίηση των υπηρεσιών 
υγείας δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να υφίσταται ένα κεντρικό σύστημα 
διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας, με την παράλληλη ύπαρξη επτά Υγειονομικών 
Περιφερειών ως ΝΠΔΔ και 158 Νοσοκομείων που υφίστανται κυρίως ως ΝΠΔΔ. Σε επίπεδο 
αρμοδιοτήτων, το Υπουργείο κατέχει και διανέμει τους οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους του συστήματος χωρίς να υφίστανται κριτήρια για την κατανομή ανά περιφέρεια. Οι 
Υγειονομικές Περιφέρειες ασκούν εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο ανάμεσα σε Υπουργείο και 
Νοσοκομεία. Όμως, διαχειρίζονται ελάχιστους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Τα 
ίδια τα νοσοκομεία παρέχουν άμεσα δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας ενώ, 
μέσω των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) που εποπτεύουν, παρέχουν 
και πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 
Οι δράσεις που υλοποιούνται στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου αφορούν την επέκταση – βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα με την ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΚΑΒ 
και των νοσηλευτικών μονάδων (νέες πτέρυγες, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού κλπ.), 
ενώ προωθήθηκαν και δράσεις υποδομών φροντίδας παιδιών (παιδικοί και βρεφονηπιακοί 
σταθμοί). Δεν προωθήθηκαν δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας (δημιουργία 
επιδημιολογικού κέντρου αναφοράς), όπως επίσης δεν ενισχύθηκαν οι υποδομές 
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πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας. Ακόμη, δεν υλοποιήθηκαν προγράμματα πρόληψης και 
προαγωγής της δημόσιας υγείας απευθυνόμενα σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως και  
δράσεις προστασίας κακοποιημένων γυναικών (δημιουργία κέντρων υποδοχής).   
Τα προβλήματα και οι ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, στο επίπεδο 
υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας είναι: 
 Η ανάγκη βελτίωσης και παροχής ολοκληρωμένων νοσοκομειακών υπηρεσιών 

περιφερειακού χαρακτήρα 
 Η ανεπαρκής παρακολούθηση της δημόσιας υγείας και του ελέγχου των επιπτώσεων από 

την εξορυκτική δραστηριότητα 
 Οι σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
 Ο περιορισμός των χρηματοδοτικών διαθεσίμων 
 Η διαμόρφωση διαρκώς εντεινόμενων συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες (π.χ. άνεργοι) 
 Το χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές 

3.9.2 Δομές Εκπαίδευσης 
Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στη 
Περιφέρεια καταγράφονται 231Νηπιαγωγεία, 179Δημοτικά Σχολεία, 68Γυμνάσια, 30 Λύκεια 
και 28 ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – ΕΕΕΚ – ΣΕΚ, εκ των οποίων 63 Νηπιαγωγεία, 54 Δημοτικά Σχολεία, 21 
Γυμνάσια, 12 Λύκεια και 8 ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – ΕΕΕΚ – ΣΕΚ βρίσκονται στη περιοχή παρέμβασης της 
Ο.Χ.Ε. 

Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής παρέμβασης 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.1.3 

Πίνακας 20: Δομές Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιοχής Παρέμβασης 
Ο.Χ.Ε. 2017 

Δομή 

Σύνολο Π.Ε.Γρεβενών Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Φλώρινας 
Περιφέρεια

Δυτικής 
Μακεδονίας 

Περιοχή 
Παρέμβασης 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Νηπιαγωγεία 231 63 20 6 39 20 115 18 57 19 
Δημοτικά 
Σχολεία 

179 54 18 5 32 18 83 13 46 18 

Γυμνάσια 68 21 5 3 15 9 33 4 15 5 
Λύκεια 30 12 5 2 7 5 13 3 5 2 

ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ 
– ΕΕΕΚ - ΣΕΚ 

28 8 5 1 5 5 13 1 5 1 

Πηγή: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Ιδία Επεξεργασία) 

Σε ό,τι αφορά στις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Περιφέρεια λειτουργεί το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 3 Σχολές και 6 Τμήματα σε Φλώρινα και Κοζάνη και το 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, 
Πτολεμαΐδα και Φλώρινα. Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις σχολές και τα τμήματα του 
Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.1.3 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει μικρότερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους 
δείκτες που αφορούν στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση σε σχέση με τους 
αντίστοιχους εθνικούς μέσους όρους.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας έχει εγκαταλείψει το Δημοτικό Σχολείο (6,4%) με τα μεγαλύτερα ποσοστά να 
καταγράφονται στους Δήμους Δεσκάτης (12,95%), Γρεβενών (10,77%), Σερβίων - Βελβεντού 
(10,03%) και Αμύνταιου (8,35%). 

Με το πέρας της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος 
των υποδομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ολοκληρώνονται οι υποδομές και ο εξοπλισμός του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς επίσης και μέρος του εξοπλισμού των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 
 

Όσον αφορά στο θέμα των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 
48,6 εκατ. € η «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ 
Κοζάνης» που θα εδραιώσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ως πόλο 
δημιουργίας, αφομοίωσης και διάχυσης γνώσης και καινοτομιών και θα συμβάλλει στη 
μετεξέλιξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Το έργο εκτελείται ήδη, ενώ 
επιπλέον προετοιμάζεται σχετική πρόσκληση για την Πανεπιστημιούπολη στη Φλώρινα. 

Η ανάπτυξη νέων και η περαιτέρω αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη. 

3.9.3 Αθλητικές Υποδομές 
Στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφοντα συνολικά 397 αθλητικές εγκαταστάσεις 
εκ των οποίων 82 γήπεδα, 14 κλειστά γυμναστήρια, 2 δημοτικά στάδια, 1 αθλητικό κέντρο και 
4 εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού βρίσκονται στη περιοχή παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. 
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Πίνακας 21: Αθλητικές Υποδομές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιοχής Παρέμβασης 
Ο.Χ.Ε. 2017 

Δομή 

Σύνολο Π.Ε.Γρεβενών Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Φλώρινας 
Περιφέρεια

Δυτικής 
Μακεδονίας 

Περιοχή 
Παρέμβασης 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Π.Ε. 
Περ. 
Παρ. 

Γήπεδα 325 82 65 11 59 15 122 13 79 43 
Κλειστά 

Γυμναστήρια 
31 14 2 2 9 4 15 4 5 4 

Κολυμβητήρια 5 0 1 0 0 0 3 0 1 0 
Δημοτικά Στάδια 7 2 4 1 0 0 2 0 1 1 
Αθλητικά Κέντρα 8 1 0 0 4 0 3 0 1 1 
Εγκαταστάσεις 

Ναυταθλητισμού 
4 1 0 0 2 2 1 1 1 1 

Πίστες 
Μηχανοκίνητου 

Αθλητισμού 
7 0 1 0 2 0 3 0 1 0 

Εγκαταστάσεις 
Αεροαθλητισμού 

5 0 1 0 0 0 3 0 1 0 

Άλλοι αθλητικοί 
χώροι 

5 0 1 0 3 0 0 0 1 0 

Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο ΠΔΜ 2015, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 
(Ιδία Επεξεργασία) 

Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις αθλητικές υποδομές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 
Π.1.4. 
 

 

 

3.9.4 Συμπεράσματα – Προοπτικές 
Το επίπεδο των υποδομών υγείας, εκπαίδευσης και αθλητισμού στη Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και στην περιοχή παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό. 

Σε ό,τι αφορά τις κυριότερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τη 
τελευταία δεκαετία, ισχύουν τα εξής: 

 Στην υγεία δόθηκε έμφαση στην κάλυψη αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 
Περιφέρειας σε ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειες ασθενοφόρων. 

 Η βελτίωση των εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών και η στήριξη δομών πρόνοιας 
καλύφθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό από τις παρεμβάσεις αναβάθμισης υφιστάμενων 
υποδομών και τη δημιουργία νέων. 

Στον τομέα της υγείας και πρόνοιας παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό 
προσωπικό, ιατροφαρμακευτικό υλικό και στο εύρος των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών 
με αποτέλεσμα την σημαντική εξάρτηση, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υγείας, από την πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Απαιτείται η αναδιάταξη του υφιστάμενου μοντέλου παροχής υπηρεσιών 
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υγείας και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιφερειακής διοίκησης, με 
γνώμονα την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό τον 
εξορθολογισμό της σχέσης κόστους - αποτελέσματος, μέσω βελτίωσης της κατανομής των 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών και νοσοκομείων της 
Περιφέρειας. 

Αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης εθνικού επιπέδου, οι σχολές και τα τμήματα του 
ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι διάσπαρτα χωροθετημένες σε 5 πόλεις, 
γεγονός που δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό συμβάλλει στη διάχυση της 
πληροφορίας και της γνώσης. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης επιστημονικών και 
συνεδριακών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουρισμού. 

Η πληθώρα δημόσιων αθλητικών υποδομών κάθε μορφής σε συνδυασμό με το φυσικό 
πλούτο και το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής παρέμβασης δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
νέων δραστηριοτήτων σε οργανωμένους χώρους και εγκαταστάσεις (π.χ. ναυταθλητικές 
εγκαταστάσεις λιμνών Καστοριάς, Πολυφύτου) συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας με νέες οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση 
καλείται να συμβάλει και η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, με έμφαση στις υπηρεσίες 
κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες. 

Για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών στους τομείς υγείας – πρόνοιας, παιδείας και 
δια βίου μάθησης και αθλητισμού κρίνονται ως αναγκαία: 

Υγεία Πρόνοια 

 Η θεσμοθέτηση και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

 Η ανάπτυξη, λειτουργία και δικτύωση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και ένταξης 
ειδικών ομάδων 

 Η ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της 
υπαίθρου, αναφορικά με τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις υγείας και 
πρόνοιας  

 Η βελτιστοποίηση των συνθηκών δημόσιας υγείας και ενίσχυση της παρακολούθησης και 
του ελέγχου της επιβάρυνσης που προκαλεί η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ.  

 Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο με 
αντιμετώπιση των σημαντικών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό και της 
δυσλειτουργίας κρίσιμων νοσοκομειακών κλινικών, παράλληλα με την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ (μηχανογράφηση, δημιουργία βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονική υποστήριξη, 
σύσταση κεντρικού ηλεκτρονικού δικτύου για απευθείας σύνδεση όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών υγείας). 

Εκπαίδευση και της δια βίου μάθηση 

 Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με 
προτεραιότητα το έργο δημιουργίας της Πανεπιστημιούπολης ΠΔΜ.  

 Υλοποίηση δράσεων για την κάλυψη των υποδομών προσχολικής αγωγής και τον 
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού που θα βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία στα 
σχολικά συγκροτήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Βελτίωση των υποδομών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) και στην Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ, ΙΕΚ). 

 Αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου και η βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών με 
δράσεις δια βίου μάθησης 
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 Διασύνδεση της γνώσης με την τοπική κοινωνία και οικονομία (αυτοδιοίκηση, Ανώτατη 
Εκπαίδευση, Επιχειρήσεις, φορείς ανάπτυξης). 

 Πρόληψη και μείωση της σχολικής διαρροής μέσω της ενίσχυσης της λειτουργίας των 
ολοήμερων Γυμνασίων, των Γυμνασίων Δεύτερης Ευκαιρίας και τη δημιουργία Λυκείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας 

Αθλητισμός  

 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε οργανωμένους χώρους και εγκαταστάσεις σε 
συνδυασμό με τον φυσικό πλούτο και το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής παρέμβασης 

 

 

3.10 Πολιτιστικό Περιβάλλον 
3.10.1 Ιστορικά Στοιχεία 
Στους πολιτιστικούς πόρους εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας συγκαταλέγονται οι 
κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι-μνημεία και οι σημαντικότεροι παραδοσιακοί-αξιόλογοι 
οικισμοί (είτε μεμονωμένοι είτε σε συγκεντρώσεις). Ειδικότερα, ως πολιτιστικοί πόροι εθνικής 
και περιφερειακής εμβέλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίζονται οι 
ακόλουθοι της περιοχής παρέμβασης (βλέπε και Σχέδιο 7): 

 Οι αρχαιολογικοί χώροι της Αιανής Κοζάνης, του Δισπηλιού Καστοριάς, όπως και των 
Πετρών Φλώρινας. 

 Οι αξιόλογοι-παραδοσιακοί οικισμοί Καστοριάς  & Νυμφαίου   

 Τα αξιόλογα-παραδοσιακά οικιστικά σύνολα των Πρεσπών (Ψαράδες, Άγιος Γερμανός, 
Άγιος Αχίλλειος) 

 Οι πολυάριθμες εκκλησίες και τα αρχοντικά των οικισμών, ειδικότερα μάλιστα της 
Καστοριάς. 
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Σχέδιο 7: Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά -   Ευρείες ζώνες και δίκτυα φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

 
Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

3.10.2 Διαχείριση Τοπίου – Κληρονομιάς 
Στο πλαίσιο προγραμμάτων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη διαχείριση τοπίου - 
κληρονομιάς, οι παραπάνω φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι εμφανίζουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα ως προς τη δυνατότητα  δημιουργίας δικτύων «φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος – κληρονομιάς» που καλύπτουν το σύνολο των πολλαπλών ιστορικών 
παρελθόντων και συνδέονται με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. H 
σύνδεση των προτεινόμενων δικτύων «φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» με την 
περιφερειακή ανάπτυξη κρίνεται επ' ωφελεία τόσο για την προστασία της φύσης, όσο και για 
την παραγωγική προοπτική των τοπικών κοινωνικοοικονομικών συστημάτων. 

3.10.3 Ιστορικοί – Πολιτιστικοί Πόροι 
Το ιστορικό - πολιτιστικό απόθεμα και οι σχετικοί πόροι της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα πλούσια, καθώς καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός 
σημαντικών και αξιόλογων ιστορικών - πολιτιστικών πόρων όλων των ειδών και εποχών που 
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με χρονολογικά κριτήρια  
(αφορά στην περιοχή παρέμβασης): 

 Χώροι και μνημεία της αρχαιότητας: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται 
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία (πόλεις, ιερά, ταφικά μνημεία) από τους προϊστορικούς 
και ιστορικούς χρόνους μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Λιμναίος 
Οικισμός Δισπηλιού Καστοριάς (5000 π.Χ.), ο οποίος είναι και ο παλαιότερος που βρέθηκε 
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στην Ευρώπη, και η αρχαία πόλη της Αιανής (5ος αι. π.Χ.). Άλλοι γνωστοί αρχαιολογικοί 
χώροι είναι ο αρχ. χώρος στο Καστρί Πολυνερίου, η Διοικλητιανούπολη στο Άργος 
Ορεστικό, το Απολιθωμένο Δάσος Νόστιμου Καστοριάς, ο νεολιθικός οικισμός Αυγής 
Καστοριάς, η ελληνιστική πόλη Πετρών, ο Προϊστορικός οικισμός Αγίου Παντελεήμονα 
Φλώρινας, και ο Προϊστορικός οικισμός Αρμενοχωρίου. 

 Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία: Από τα πολυάριθμα βυζαντινά μνημεία 
ξεχωρίζουν η εκκλησία της Παναγίας της Καστριώτισσας (Κουμπελίδικη),  με τη μοναδική 
ανθρωπόμορφη απεικόνιση της Αγίας Τριάδας, τα Ιουστινιάνεια τείχη,  οι βυζαντινές 
εκκλησίες και τα παλιά αρχοντικά της Καστοριάς, η περίφημη Μονή ΙΜ Οσίου Νικάνορα 
Ζάβορδας, τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Αιανής, Βελβεντού, Πρεσπών και η 
Καστροπολιτεία Σερβίων. 

 Μνημεία της εποχής της Οθωμανικής κυριαρχίας: Πρόκειται για μια μεγάλη σε εύρος 
χρονολογική εποχή, από την οποία διατηρούνται κατά βάση μνημεία υποδομών (κατά 
κύριο λόγο πέτρινα γεφύρια, τα οποία συνέδεαν οδικούς άξονες και βοηθούσαν και 
μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων). Πέτρινα γεφύρια, κάποια από αυτά ιδιαίτερα 
εντυπωσιακά επί του ποταμού Αλιάκμονα, βρίσκονται στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς 
και Κοζάνης. Μεγάλης ιστορικής σημασίας οθωμανικά κτίρια αποτελούν ο Μεντρεσές του 
Αχμέτ Πασά και το Κουρσούμ Τζαμί στην Καστοριά. 

 Παραδοσιακοί οικισμοί – κτίρια παραδοσιακής Δυτικομακεδονικής αρχιτεκτονικής - 
νεοκλασικά κτίρια: Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) 
παραδοσιακούς οικισμούς που απαντώνται σε Φλώρινα: Νυμφαίο & Καστοριά: χωριά 
Κορεστίων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική, β) κτίρια (κατά κύριο λόγο 
ιδιωτικά) παραδοσιακής Δυτικομακεδονικής αρχιτεκτονικής που δεσπόζουν ιδιαίτερα 
στην πόλη της Καστοριάς, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον πλούτο των κατοίκων των 17ου 
– 19ου αι. 

 Κτίρια και τόποι βιομηχανικής κληρονομιάς: Δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή 
παρέμβασης 

 Θρησκευτικά προσκυνήματα: Συμπεριλαμβάνονται δεκάδες εκκλησίες και μονές, 
ορισμένες από τις οποίες έχουν αποκτήσει υπερτοπικό ή και πανελλήνιο χαρακτήρα. 

 Μουσεία – Συλλογές: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημόσια, δημοτικά και 
ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές (αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, τέχνης, 
εκκλησιαστικά, βιομηχανικά κ.ά.). Από τα Μουσεία τα μεγαλύτερα είναι αρχαιολογικά-
βυζαντινά, τα περισσότερα ωστόσο είναι μεγάλες και μικρές λαογραφικές συλλογές, οι 
οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τη νεότερη ιστορία και καθημερινότητα των 
κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. 
Φλώρινα: Μουσείο Μακεδονικού αγώνα – Κώττας Φλώρινας, Εθνολαογραφικό μουσείο 
Λεχόβου Φλώρινας: Παραδοσιακό κτίσμα του 1900 
Καστοριά: Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Ενδυματολογίας, Λαογραφικό Μουσείο 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Λιμναίος οικισμός - Οικομουσείο, Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας, Αρχαιολογικό μουσείο Άργους Ορεστικού, 
Μουσείο Παλαιοντολογίας - Απολιθωμένο Δάσος Νόστιμου, Σπηλιά του Δράκου, 
Δεληνάνειο Μουσείο  
Κοζάνη: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Μπούρινου 
(Πηγή: http://www.visitwestmacedonia.gr/el/politismos) 

 Εκδηλώσεις – Φεστιβάλ: Ανάμεσα στις πάρα πολλές λαογραφικού χαρακτήρα 
εκδηλώσεις, διασυνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με τοπικά προϊόντα και τον αθλητισμό, 
και τα δεκάδες τοπικά φεστιβάλ εντοπίζονται ορισμένα τα οποία τόσο από την άποψη της 
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διοργάνωσης, όσο και από την άποψη του περιεχομένου και των τομέων καλλιτεχνικής 
δημιουργίας που αναπτύσσουν καθώς και της προβολής τους στα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα μπορεί να χαρακτηριστούν ως υπερτοπικής (π.χ. καστανογιορτές), πανελλήνιας (π.χ. 
Αποκριές Καστοριάς – Ραγκουτσάρια ) και διεθνούς εμβέλειας (π.χ. Πρέσπεια) και 
καινοτόμου χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, στην περιοχή παρέμβασης καταγράφονται συνολικά2242  κηρυγμένοι 
αρχαιολογικοί χώροι – μνημεία της προϊστορικής και κλασικής εποχής, 283 της βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής εποχής και 175 της νεότερης εποχής. Επίσης, καταγράφονται συνολικά 63 
σπήλαια (κηρυγμένα και μη). Η πλειονότητα των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων – 
μνημείων της προϊστορικής και κλασικής εποχής συγκεντρώνεται στην Π.Ε. Κοζάνης (26). Οι 
υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι – μνημεία της προϊστορικής και κλασικής εποχής 
κατανέμονται ως εξής: 3 στην Π.Ε. Γρεβενών, 6 στην Π.Ε. Καστοριάς και 7 στην Π.Ε. Φλώρινας. 
Οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας είναι ο  Αρχαιολογικός χώρος Αιανής 
και ο αντίστοιχος του ∆ισπηλιού, εντός της περιοχής αναφοράς.  
Όσον αφορά τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους – μνημεία της βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής εποχής, η πλειονότητά τους συγκεντρώνεται στις Π.Ε. Κοζάνης (111) και 
Καστοριάς (90). Οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί κατανέμονται ως εξής: 51 στην ΠΕ Γρεβενών και 
31  στην Π.Ε. Φλώρινας.  
Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον Ιερούς 
Ναούς και Ιερές Μονές. Ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης και στην Καστοριά, σημαντικός 
είναι και ο αριθμός των οικιών-αρχοντικών. Όσον αφορά τα κηρυγμένα μνημεία της νεότερης 
εποχής, η πλειονότητά τους συγκεντρώνεται στην ΠΕ Καστοριάς (74) και κυρίως στην πόλη της 
Καστοριάς. Τα υπόλοιπα μνημεία της νεότερης εποχής κατανέμονται ως εξής: 6 στην Π.Ε. 
Γρεβενών, 49 στην Π.Ε. Κοζάνης (σχεδόν όλα εκτός περιοχής παρέμβασης, κυρίως στη 
Σιάτιστα) και 46 στην Π.Ε. Φλώρινας (σχεδόν όλα εκτός περιοχής παρέμβασης, κυρίως στην 
Φλώρινα). Τα νεότερα μνημεία περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον οικίες - αρχοντικά. 
Σημαντική εξέλιξη την τελευταία δεκαετία αποτελεί η προσπάθεια αναγνώρισης από την 
UNESCO του «Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, η γέννηση της Τηθύος». Το οποίο 
περιλαμβάνει μοναδικά παγκοσμίως γεωλογικά φαινόμενα και σχηματισμούς και ο φάκελος 
αναγνώρισης προς επανακατάθεση βρίσκεται στην τελική του φάση. 
Επίσης, στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν οι ακόλουθοι χαρακτηρισμένοι ιστορικοί 
τόποι23:  

 Στην Καστοριά, ο επί της Ακροπόλεως και παρά την νέα δεξαμενή Καστοριάς και σε ακτίνα 
6  μέτρων χώρος.  

 Οι συνοικίες Απόζαρι και Ντολτσό της Καστοριάς.  

 Ο οικισμός Νυμφαίο στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.  

 Η περιοχή που περικλείεται από τη γραμμή των αρχαίων τειχών στη θέση Αρμενοχώρι στο 
Άργος Ορεστικό. 

Το πολιτιστικό στοιχείο, παράλληλα με τον Αθλητισμό και ειδικότερα την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων σε οργανωμένες εγκαταστάσεις (π.χ. ναυταθλητικές εγκαταστάσεις λιμνών 
Καστοριάς, Πολυφύτου), συντελεί στη διαμόρφωση του δομημένου τρίπτυχου «Πολιτισμός - 
                                                             
22ΥΠΕΚΑ, Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - ΣΤΑΔΙΟ B1, ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ, Απρίλιος 2015, σελ. 40-41. 
23 ΥΠΕΚΑ, Μελέτη Αξιολόγησης Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΦΑΣΗ B' - ΣΤΑΔΙΟ B1, ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ, 
Απρίλιος 2015, σελ. 41. 
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Αθλητισμός - Τουρισμός». Πρόκειται για το πλαίσιο των υπηρεσιών αναψυχής και 
δημιουργίας των κατοίκων της ίδιας της περιοχής, αλλά και το σημαντικό διαθέσιμο για την 
υποστήριξη της οικονομίας με νέες οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Προς αυτή την 
κατεύθυνση καλείται να συμβάλει και η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, με έμφαση στις 
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες. 
 

3.10.4 Παραδοσιακά Επαγγέλματα 
Με αναφορά στην περιοχή παρέμβασης μνημονεύονται παραδοσιακά επαγγέλματα που 
υφίστανται και σήμερα ανά περιφερειακή ενότητα:  

 Κοζάνη: Καλλιεργητής Κρόκου, Αλιείς   

 Καστοριά: Όλα τα επαγγέλματα σχετικά με τη γουνοποιία, Αλιείς   

 Φλώρινα: Αλιείς 
 

3.10.5 Σύλλογοι και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
Σύλλογοι 

 Καστοριά: Οι καταγεγραμμένοι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή παρέμβασης ανέρχονται σε 37. Σχεδόν το σύνολο αυτών χαρακτηρίζονται και 
αθλητικοί. 

 Κοζάνη: Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής παρέμβασης είναι 30, εκ των οποίων η 
πλειονότητα έχει και αθλητικό χαρακτήρα. 

 Γρεβενά: Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε Γρεβενών η οποία προσδιορίζεται ως ο Δήμος 
Δεσκάτης & η δημοτική κοινότητα Βεντζίου, υπάρχουν 14 εγγεγραμμένοι πολιτιστικοί 
σύλλογοι. 

 Φλώρινα: Στις παραλίμνιες περιοχές του Αμυνταίου δραστηριοποιούνται 30 πολιτιστικοί 
σύλλογοι. Στην παραλίμνια περιοχή των Πρεσπών δραστηριοποιούνται 6 σύλλογοι.    

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

 Γρεβενά: Στην περιοχή παρέμβασης πραγματοποιούνται οι εξής ετήσιες εκδηλώσεις:  

o Γιορτή Μανιταριού, Το έθιμο της Γουρουνοχαράς, Ρουγκουτσάρια,  Ανδρομάνα,  
Πανηγύρια Καρπερού, Κατάκαλης, Τρικοκκιάς και Τριφυλλιού. 

 Καστοριά: Τα έθιμα που συνοδεύονται από εκδηλώσεις στην παραλίμνια περιοχή της 
Καστοριάς είναι: 

o Τα Ραγκουτσάρια, η Ροδάνη, οι Μπουμπούνες, ο Κλήδονας, πλήθος πανηγυριών, οι 
Γιορτές Γης (περιλαμβάνονται γιορτές όπως: Γιορτή Καστοριανού Ψαριού, Φασολιού, 
Τσίπουρου κ.α) 

 Κοζάνη: Στις περιοχές παρέμβασης του Δήμου Κοζάνης, στον Τσιαρτσιαμπά και στην 
Αιανή αναβιώνει το έθιμο των Λαζαρίνων.   

 Φλώρινα: Στις παραλίμνιες περιοχές αναβιώνουν αρκετά έθιμα τα οποία είτε συνδέονται 
με τα προϊόντα της περιοχής είτε αφορούν σε αρχαιοελληνικά τελετουργικά. Σημαντικό 
μερίδιο στις εκδηλώσεις έχει το Φεστιβάλ των Πρεσπών. Παρακάτω αναφέρονται οι 
εκδηλώσεις των περιοχών παρέμβασης:   

o Γιορτή Πιπεριάς στον Αετό Αμυνταίου, Γιορτή Ψαριού, Φεστιβάλ Πρεσπών – 
Πρέσπεια, Αποκριάτικο Καρναβάλι Ξινού Νερού 

o Μιμαλλόνες, Κουρμπάνι 
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Πηγές: 

- Δ/νση διά βίου μάθησης, απασχόλησης, εμπορίου & τουρισμού & Ίδια Επεξεργασία 

- http://www.visitwestmacedonia.gr/el/ethima-panigiria-grevena& Ίδια Επεξεργασία 

 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 στη περιοχή παρέμβασης ολοκληρώθηκαν 
παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ΟΧΕ και αφορούν στη συντήρηση κα τη στήριξη 
λειτουργίας δομών πολιτισμού (ΠΕΠ ΔΠ: Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις για την Λειτουργική και 
Αισθητική Αναβάθμιση των Χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς, Κτίριο Πολιτιστικού 
Κέντρου Σερβίων, ΕΑΠ: Στήριξη Λειτουργίας του Ιστορικού Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας 
Μουσείου Κοζάνης κλπ). 

 

 

3.10.6 Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Η ΠΔΜ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά, γνωρίσματα που της προσδίδουν σημαντικές δυνατότητες τουριστικής 
εκμετάλλευσης της περιοχής. Ο τομέας αυτός, μέχρι στιγμής, δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, 
με αποτέλεσμα η ΠΔΜ να αποτελεί τον λιγότερο ελκυστικό τουριστικό προορισμό στο σύνολο 
της χώρας, καθώς καταγράφονται σ’ αυτή μόλις 0,17 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά 
κάτοικο και κατατάσσεται, με μεγάλη διαφορά, στην τελευταία θέση στο σύνολο των 13 
Περιφερειών της Χώρας στην ως άνω κατηγορία – δείκτη (ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016, σελ. 9).  

Όπως αποτυπώνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019, 
σελ. 160, οι προοπτικές σχετικά με το πολιτιστικό περιβάλλον και στην περιοχή παρέμβασης 
εστιάζουν σε δύο σημεία: 

 Μετάβαση από το μοντέλο του μαζικού, μονοθεματικού τουρισμού σε έναν ποιοτικό, 
διαφοροποιημένο και πολυθεματικό, σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, 
οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

 Ενίσχυση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της υλοποίησης έργων, 
πλατφορμών και δικτύων συνεργασίας τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και 
διατομεακά. 

Σε ότι αφορά στο επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και προοπτικών των Δήμων & σε ότι 
αφορά στην περιοχή παρέμβασης ιδιαίτερες & σημαντικές αναφορές ως προς την προοπτική 
αξιοποίησης των εντοπίζονται: στο Δήμο Κοζάνης σε ότι αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Αιανής, το οποίο προωθείται επιχειρησιακά ως ένα σύγχρονο ερευνητικό ίδρυμα πανελλήνιας 
σημασίας και εμβέλειας, στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού επικεντρώνεται η προοπτική στην 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της Καστροπολιτείας Σερβίων, στο Δήμο Πρεσπών  και στο Δήμο 
Καστοριάς  στο συνδυασμό αξιοποίησης των βυζαντινών - μεταβυζαντινών μνημείων με τις 
περιοχές φυσικού κάλους, και στο Δήμο Αμυνταίου η αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής.    

Σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
προγραμμάτων την τελευταία δεκαετία ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον και η συμβολή 
τους στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης δεν έχουν γίνει. 

Υλοποιήθηκαν δράσεις προστασίας – ανάδειξης μνημείων (κυρίως βυζαντινών) και 
αρχαιολογικών χώρων καθώς επίσης δημιουργία νέων μουσειακών υποδομών και 
πολιτιστικών κέντρων. Απομένει η προώθηση ενεργειών ορθολογικής αξιοποίησής τους μέσω 
της δημιουργίας δικτύων – διαδρομών σε συνδυασμό με τις τουριστικές διαδρομές, της 
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αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικών 
προϊόντων. 

Μπορεί να αναφερθεί συμπληρωματικά μια σημαντική εξέλιξη που αφορά στην περιοχή 
παρέμβασης της λίμνης της Καστοριάς που δυνητικά επηρεάζει μελλοντικές διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις στο τμήμα αυτό της περιοχής παρέμβασης: Οι περιοχές Ντολτσό και Απόζαρι 
της πόλης της Καστοριάς έχουν χαρακτηρισθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς (ανήκουν 
στα επτά σε Μεγαλύτερο Κίνδυνο Μνημεία και Τοποθεσίες στην Ευρώπη για το 2014 της 
Europa Nostra της κορυφαίας οργάνωσης ευρωπαϊκής κληρονομιάς). 

 

4 Συνοπτική Τεκμηρίωση Περιοχής Παρέμβασης 
Το υδάτινο στοιχείο αποτέλεσε ιστορικά τη βάση ανάπτυξης των πολιτισμών ως μέσο 
διατήρησης της ζωής, της παραγωγής τροφής, των μεταφορών αλλά και της δημιουργικής 
έκφρασης, της τέχνης, της τεχνολογίας και της φιλοσοφίας. Ειδικά στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας οι υδατικοί πόροι έχουν προεξέχουσα σημασία καθώς στην Περιφέρεια 
εντοπίζεται μεγάλο ποσοστό των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (65%), ενώ υπάρχει με 
εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο επιφανειακών και υπογείων υδάτων.  

Η Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας αποτελεί μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή που διακρίνεται 
για τον πλούτο των φυσικών της πόρων. Οι ορυκτοί πόροι, τα ορεινά οικοσυστήματα και ο 
δασικός πλούτος αποτέλεσαν τη βάση αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής για πολλές 
δεκαετίες ενώ αντίθετα οι υδατικοί πόροι αξιοποιήθηκαν κυρίως ως οικονομικοί πόροι και όχι 
ως πόλοι αναπτυξιακού σχεδιασμού.   

Ωστόσο, οι υδατικοί πόροι της Περιφέρειας και ειδικότερα οι λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας 
συνθέτουν ένα ομοιογενές σύνολο περιοχών με παρόμοια χαρακτηριστικά.   Αποτελούν 
θεμελιώδες στοιχείο του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην 
περιοχή, είναι καθοριστικοί παράγοντες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης πεδινών και 
ημιορεινών περιοχών καθώς  χρησιμοποιούνται για ύδρευση, παραγωγή ενέργειας και 
πρωτογενή παραγωγή (άρδευση, αλιεία) και παράλληλα διαθέτουν πολύπλευρη 
εκπαιδευτική, αναψυχική και τουριστική αξία. Στο πλαίσιο αυτό οι 9 κύριες λίμνες της Δυτικής 
Μακεδονίας  αποτελούν τους κεντρικούς άξονες ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι λίμνες αυτές είναι: 

1. Μεγάλη Πρέσπα 

2. Μικρή Πρέσπα 

3. Πετρών  

4. Βεγορίτιδα 
5. Ζάζαρη 

6. Χειμαδίτιδα 

7. Καστοριάς (Ορεστιάδα) 

8. Ιλαρίωνα 

9. Πολυφύτου 

Η συνοχή των περιοχών παρέμβασης αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την ορθή 
στοχοθέτηση και επιλογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
ομοιογένειας  οι περιοχές αυτές με βάση τα οικολογικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργική τους 
χρήση και αξία καθώς και τις χρήσεις γης πέριξ των λιμνών κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις 
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(4) βασικούς πόλους ανάπτυξης με ομοειδή χαρακτηριστικά. Οι βασικοί πόλοι ανάπτυξης 
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

  
 
 

Πίνακας 10: Βασικοί πόλοι ανάπτυξης ΟΧΕ 

Βασικοί Πόλοι 
Ανάπτυξης ΟΧΕ 

Λίμνες Βασικά Χαρακτηριστικά  

ΒΠ 1. Πρεσπών 
 Μικρή Πρέσπα 
 Μεγάλη 

Πρέσπα 

 Εθνικός δρυμός με Φορέα Διαχείρισης 
 Διασυνοριακή σημασία  
 Ήπιες χρήσης γης στη λεκάνη απορροής  
 Σημαντικές οικοτουριστικές δραστηριότητες 

ΒΠ 2. Λιμνών 
Αμυνταίου 

 Ζάζαρη 
 Χειμαδίτιδα 
 Πετρών 
 Βεγορίτιδα 

 Σύμπλεγμα διασυνδεδεμένων λιμνών  
 Αγροτικό τοπίο, με τη γεωργική ως κυρίαρχη χρήση γης 
 Δυνατότητα Ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας 

ΒΠ 3. Καστοριάς  Ορεστιάδα 

 Υδάτινο σώμα γειτνιάζον με σημαντικό αστικό κέντρο 
 Έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικού συστήματος 

και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
 Περιβάλλεται από πεδινές περιοχές  
 Ζητήματα ποιοτικής υποβάθμισης της λίμνης   

ΒΠ 4. Λιμνών 
Αλιάκμονα 

 Ιλαρίωνα 
 Πολυφύτου 

 Τεχνητές λίμνες κατά μήκος του Αλιάκμονα  
 Πρωταρχική χρήση η παραγωγή ενέργειας  
 Ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς (ΔΕΗ)  
 Έντονο ανάγλυφο περιμετρικά 
 Δυνατότητα Ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας 

 

4.1 Οργάνωση Περιοχών Παρέμβασης 

Η περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ οργανώνεται σε 2 επίπεδα που περιλαμβάνουν τις Περιοχές 
Εστίασης ΟΧΕ (Χάρτης 1) με έμφαση στους 4 βασικούς πόλους ανάπτυξης και ένα δίκτυο 
διασυνδεδεμένων περιοχών στις οποίες υποστηρίζονται οριζόντιες ή σημειακές παρεμβάσεις 
προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. Ειδικότερα:  

Περιοχές Εστίασης ΟΧΕ 

Περιοχές Προτεραιότητας Α: Αποτελούν τις περιοχές άμεσης στόχευσης της ΟΧΕ και 
περιλαμβάνει τις άμεσα γειτνιάζουσες με τις λίμνες περιοχές, ως πυρήνες ανάπτυξης 
παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.  

Περιοχές Προτεραιότητας Β: Περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή πέριξ των λιμνών, όπου η 
υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των λιμνών.  

Δίκτυο διασυνδεδεμένων περιοχών  

Περιοχές Προτεραιότητας Γ:Περιλαμβάνει περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος η διασύνδεση των 
οποίων με τους βασικούς πόλους ανάπτυξης συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών 
ΟΧΕ με επίκεντρο τους υδατικούς πόρους για τη διασυνδεδεμένη ανάδειξη της φυσικής, 
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πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας και την ισόρροπη ένταξη της 
ΟΧΕ στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   

 

 

Σχήμα 8: Σχηματική Αναπαράσταση Περιοχών Παρέμβασης ΟΧΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ.1  Κύριες Περιοχές Παρέμβασης 
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Χάρτης 2: Περιοχές Εστίασης ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας 

 



Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας  
 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕπιχΣχεδ OXE Λιμνών ΔΜ (01.1)  89/137 
 

 

4.1.1 Περιοχές Προτεραιότητας Α 
Οι Περιοχές Προτεραιότητας Α πέριξ των λιμνών ανά Βασικό Πόλο Ανάπτυξης, οριοθετούνται 
λαμβάνοντας ως βάση το καθεστώς προστασίας και κατά περίπτωση με βάση τα 
φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την κάλυψη και χρήσεις γης, τη χωροταξική 
οργάνωση, και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 

 Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λιμνών Πρεσπών. Περιλαμβάνει την έκταση του Εθνικού 
Δρυμού Πρεσπών όπως αυτός έχει οριοθετηθεί βάση ΦΕΚ 302/23-07-2009. Πρόκειται για 
εκτεταμένη, μικτού χαρακτήρα έκταση (χέρσος, λίμνες, οικισμοί, αγροτικές εκτάσεις), που 
αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα και είναι ελάχιστα επηρεασμένη από ανθρώπινες 
δραστηριότητες και στην οποία διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία πολύ 
αξιόλογων οικολογικών, γεωμορφολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων. 

 Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λιμνών Αμυνταίου. Περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης 
που περικλείεται από  τα όρια του Περιφερειακού Πάρκου Βεγορίτιδας-Πετρών όπως 
αυτό προτείνεται από την  Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτης των λιμνών Βεγορίτιδας-
Πετρών (2012) καθώς και την περιοχή των λιμνών Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας που περικλείεται 
από το οδικό δίκτυο διασύνδεσης των οικισμών Άγιοι Ανάργυροι-Λέχοβο-Σκλήθρο-Αετός-
Βαλτόνερα-Άγιοι Ανάργυροι και στην οποία περιλαμβάνονται οι προστατευόμενες 
περιοχές NATURA GR1340005 και GR1340008. 

 Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λίμνης Καστοριάς. Περιλαμβάνει την χερσαία και η υδάτινη 
έκταση του δήμου Καστοριάς (τέως δήμοι Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών και Αγίων 
Αναργύρων) με εξωτερικό όριο  όπως  αυτό τίθεται βάση ΦΕΚ 226/19-06-2012 για την 
Περιφερειακή Ζώνη ΙΙ της  ‘’Περιοχής Προστασίας της Φύσης Λίμνη Καστοριάς’’.   

 Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λιμνών Αλιάκμονα.Η περιοχή αφορά πεδινές και 
ημιορεινές εκτάσεις (έως του υψομέτρου των 800 μ.) που γειτνιάζουν άμεσα με τις 
τεχνητές λίμνες και μέρος των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων σχετίζεται ή εξαρτάται 
από αυτές. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις εκτάσεις που περικλείονται από το δίκτυο 
επαρχιακών, αγροτικών και δασικών οδών που συνδέουν Δίπορο – Παναγιά – Αιανή – 
Καισαρεία – Βαθύλακος – Νεράιδα – Ίμερα – Βελβεντός – Σέρβια – Τριγωνικό – 
Μικρόβαλτο – Τρανόβαλτο – Ελάτη – Παλιουριά – Καρπερό-Δίπορο 
συμπεριλαμβανομένων των οικισμών. 

 

 

4.1.2 Περιοχές Προτεραιότητας Β 
Οι Περιοχές Προτεραιότητας Βαφορούν την ευρύτερη ζώνη παρεμβάσεων και περιλαμβάνει 
τις Δημοτικές Ενότητες που περικλείουν τις 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας όπως 
αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί στους 4 Βασικούς Πόλους Ανάπτυξης ΟΧΕ. Η ευρύτερη ζώνη 
οριοθετεί το διοικητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι παρεμβάσεις και το επίπεδο 
αναφοράς για την ανάλυση του  αναπτυξιακού σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για παρεμβάσεις σε επίπεδο λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής. Αναλυτικά, η Δημοτικές Ενότητες της ευρύτερης ζώνης παρατίθενται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 11: Οριοθέτηση Ευρύτερης Ζώνης Παρεμβάσεων ανά Βασικό Πόλο Ανάπτυξης με Βάση 
της  Δημοτικές Ενότητες 

 

Βασικοί Πόλοι  
Ανάπτυξης ΟΧΕ Δήμοι Δημοτικές Ενότητες 

ΒΠ1 Λίμνες Πρεσπών Πρεσπών Πρεσπών, Κρυσταλλοπηγής 

ΒΠ2 Λίμνες Αμυνταίου 
Αμυνταίου Αετού, Νυμφαίου, Λεχόβου, Βαρικού, 

Αμυνταίου, Φιλώτα   

Καστοριάς Κλεισούρας  

ΒΠ3 Λίμνη Καστοριάς 
Καστοριάς Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών, Αγίων 

Αναργύρων, Αγίας Τριάδος  

Ορεστίδος Άργους Ορεστικού  

ΒΠ4 
  Λίμνες Αλιάκμονα 

Γρεβενών Βεντζίου 

Δεσκάτης Δεσκάτης, Χασίων  

Κοζάνης Αιανής, Ελιμείας  
Σερβίων - 
Βελβεντού Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων 

 

4.1.3 Δίκτυο Διασυνδεδεμένων Περιοχών 
Περιλαμβάνει περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος η διασύνδεση των οποίων με τους βασικούς 
πόλους ανάπτυξης συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών ΟΧΕ με επίκεντρο τους 
υδατικούς πόρους για την ολοκληρωμένη ανάδειξη της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας και την ισόρροπη ένταξη της ΟΧΕ στο συνολικό 
αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   

Στις διασυνδεδεμένες περιοχές στοχευμένων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται Τοπία 
Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) και περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν  ενδεικτικά 
παραδοσιακά γεφύρια, φαράγγια, γεώτοπους, φυσικές πηγές και ιαματικές πηγές. 
Ειδικότερα, περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες περιοχών:  

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

 Ιαματικά λουτρά και πηγές 

 Τεχνητές λίμνες  

 Περιοχές πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος συσχετιζόμενες με το υδάτινο 
στοιχείο 

 Περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος  
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4.2 Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες 
Η περιοχή παρέμβασης έχει να επιδείξει πολλαπλά πλεονεκτήματα με αξιοσημείωτη φυσική 
κληρονομιά που περιλαμβάνει: 

 Λιμναία οικοσυστήματα σπάνιας ομορφιάς,  
 Ιδιαίτερη βιοποικιλότητα,  
 Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς. 

Επιπλέον η περιοχή παρέμβασης έχει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά (μουσεία, 
διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι κ.α.) η οποία έχει αρχίσει να 
αξιοποιείται τα τελευταία χρόνια και συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της 
περιοχής. 
Σε σχέση με τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
περιοχή παράγονται τοπικά προϊόντα ποιότητας (μεταποιημένα και μη), πολλά από τα οποία 
είναι γνωστά τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο (πχ κρόκος, κρασιά, τυροκομικά 
προϊόντα) και τα οποία λειτουργούν ως πόλος έλξης αλλά και προβολής της περιοχής. 
Παράλληλα, τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή σε συνδυασμό με 
τη σύγχρονη αναδιάρθρωση των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν δώσει νέα 
ώθηση στη γεωργία και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης 
και το εισόδημα της περιοχής.  Σε σχέση με τον τριτογενή τομέα και ειδικά σε θέματα 
οικοτουρισμού υπάρχει σημαντική εμπειρία στην περιοχή των Πρεσπών με πρωτοβουλίες και 
δράσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν ως οδηγοί και για άλλες περιοχές.  
Σε επίπεδο υποδομών, στα πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης είναι το γεγονός ότι, με 
βάση το υφιστάμενο και σχεδιαζόμενο συγκοινωνιακό δίκτυο, διασυνδέεται επαρκώς με τα 
κύρια αστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, με γειτονικές περιφέρειες αλλά και γειτονικές 
χώρες. Παράλληλα η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής θέτουν το πλαίσιο 
για την αξιοποίηση και ενίσχυση των παραγόντων της τοπικής ανάπτυξης αλλά και των 
δυνατοτήτων διαφοροποίησης της περιφερειακής οικονομίας με τρόπο που θα συμβάλει 
θετικά στην περιφερειακή αγορά εργασίας. 
Η πληθώρα δημόσιων αθλητικών υποδομών κάθε μορφής σε συνδυασμό με το φυσικό 
πλούτο και το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής παρέμβασης δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
νέων δραστηριοτήτων σε οργανωμένους χώρους και εγκαταστάσεις (π.χ. ναυταθλητικές 
εγκαταστάσεις λιμνών Καστοριάς, Πολυφύτου) συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας με νέες οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητες. 
Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και του ΤΕΙ μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διάχυση τεχνογνωσίας στην τοπική κοινωνία και την 
επιχειρησιακή μεταφορά καινοτομίας στον επιχειρηματικό κόσμο. 
Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, τα κυριότερα μειονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης αφορούν: 
(α) Έλλειψη φορέων διαχείρισης, με εξαίρεση τις Πρέσπες, και εγκεκριμένων διαχειριστικών 
σχεδίων για τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, (β) Ποιοτική και ποσοτική 
υποβάθμιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα, ως 
αποτέλεσμα των έντονων ανθρωπογενών πιέσεων ειδικά στις λίμνες Αμυνταίου και στη λίμνη 
Καστοριάς, (γ) Αέρια ρύπανση με τα συχνότερα περιστατικά ατμοσφαιρικής ρύπανσης να 
παρατηρούνται και καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή των Λιμνών Αμυνταίου (Λεκάνη 
Απορροής Πτολεμαΐδας) από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών (ΑΗΣ) και των 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων του λιγνίτη.  

Σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα το παραγωγικό σύστημα της 
περιοχής παρέμβασης όπως και συνολικά η ΠΔΜ, χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές 
αδυναμίες, με περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, χαμηλή διασύνδεση μεταξύ των 
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τομέων της οικονομίας, σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το μικρό μέγεθος 
των επιχειρήσεων, περιορισμένη ενσωμάτωση καινοτομίας, την έλλειψη επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού και εφαρμογών ΤΠΕ. Ο πρωτογενής τομέας έχει υποστεί σημαντική 
συρρίκνωση τις τελευταίες δεκαετίες ενώ ο δευτερογενής παρουσιάζεται σχεδόν 
μονοδιάστατος με βάση το κύκλωμα λιγνίτης-ενέργεια και στην περιοχή Καστοριάς-Σιάτιστας  
τον κλάδο της γούνας. 

Ο τριτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από αισθητή μείωση του εμπορίου λόγω της οικονομικής 
κρίσης ενώ οι επιδόσεις του τουριστικού τομέα είναι από τις χαμηλότερες στην ελληνικό 
χώρο με μόλις 0,12 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο. Αποτέλεσμα των 
προαναφερόμενων και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, είναι η σταδιακή μετακίνηση 
των νέων είτε προς τα αστικά κέντα είτε προς το εξωτερικό, η σημαντική μείωση του 
συνολικού και οικονομικά ενεργού πληθυσμού καθώς και η αύξηση του δείκτη ηλιακής 
γήρανσης της περιοχής.  

Σε επίπεδο βασικών υποδομών ποιότητας ζωής έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε τοπικές 
παρεμβάσεις για την άμεση προσέγγιση και τη βελτίωση της πρόσβασης των παραλίμνιων 
περιοχών, τη συμπλήρωση και αναβάθμιση μονάδων και υποδομών Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων, όχι μόνο στις προστατευόμενες περιοχές αλλά και στις περιπτώσεις 
οικισμών που έχων ως τελικό αποδέκτη τις λίμνες, καθώς και η βελτίωση των υποδομών 
εξυπηρέτησης των πολιτών στις περιοχές ενδιαφέροντος.  

 

4.3 Αναπτυξιακές Δυνατότητες και Προοπτικές 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών 
Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για τις 
περιοχές των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν κοινά 
χαρακτηριστικά και διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες κατά 
περίπτωση μπορούν είτε να αξιοποιηθούν είτε και να μεγιστοποιηθούν στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής 
παρέμβασης εστιάζει στη διασύνδεση παραλίμνιων περιοχών, την αντιμετώπιση των 
εξειδικευμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και τη συνολική ανάδειξή τους σε πόλους 
βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ένα δομημένο σύστημα συμπληρωματικών και συνεκτικών 
δράσεων. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής για τις περιοχές παρέμβασης 
περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με 
κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, η βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και η πολλαπλή αξιοποίησή τους για 
μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο αυτό η ποιότητα και έκταση των υδάτινων οικοσυστημάτων δύναται να 
αποτελέσει σημαντικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΠΔΜ. Βασική επιδίωξη 
είναι η ένταξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος σε παραγωγικές διαδικασίες 
βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση.  

 

Τα υδάτινα οικοσυστήματα αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο του μοναδικού φυσικού 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην περιοχή, είναι καθοριστικοί παράγοντες 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης πεδινών και ημιορεινών περιοχών καθώς  
χρησιμοποιούνται για ύδρευση, παραγωγή ενέργειας και πρωτογενή παραγωγή (άρδευση, 
αλιεία), ενώ παράλληλα διαθέτουν πολύπλευρη εκπαιδευτική, αναψυχική και τουριστική 
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αξία. Συνεπώς, η αξία αυτών των περιοχών είναι ταυτόχρονα οικολογική, κοινωνική και 
οικονομική.  

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι πολλές λίμνες έχουν αναδειχθεί σε "επιτυχημένα 
παραδείγματα" σύζευξης οικολογικών και παραγωγικών επιδιώξεων. Επιτυχημένα 
παραδείγματα μικρής κλίμακας στον Ελληνικό χώρο αποτελούν η λίμνη Κερκίνη, η τεχνητή 
λίμνη Πλαστήρα αλλά και οι Πρέσπες στη Δ. Μακεδονία.  

Αντίστοιχα παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης με άξονες τα λιμναία οικοσυστήματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αποτελούν οι λίμνες της Β. Ιταλίας όπως και 
της Ελβετίας όπου και δόθηκε μεγάλη έμφαση σε θέματα τουρισμού και αναψυχής. Από τη 
διερεύνηση των συστημάτων σχεδιασμού σε χώρες της ΕΕ που περιλαμβάνουν μεγάλο 
αριθμό λιμναίων υδάτινων συστημάτων, ξεχωρίζει το παράδειγμα των σκανδιναβικών 
χωρών. Ο σχεδιασμός του χώρου των σκανδιναβικών χωρών θεωρείται ότι αποτελεί 
ξεχωριστή περίπτωση σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα σχεδιασμού των χωρών της ΕΕ, 
διότι εφαρμόζει οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση των πολιτικών στους διάφορους τομείς και 
πεδία αρμοδιοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας 15ετίας αποτελεί 
οανασχεδιασμός του συνόλου των παρόχθιων και παράκτιων περιοχών στη Φιλανδία με 
σκοπό κυρίως την κάλυψη των αναγκών ανέγερσης νέων παραθεριστικών, ή μόνιμων, 
κατοικιών καθώς και τη μετατροπή παραθεριστικών κατοικιών σε μόνιμες, προωθώντας ένα 
εναλλακτικό και αποκεντρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικά σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης, σχετική μελέτη του BloombergInstitute (2012)επισημαίνει ότι τουρισμός και 
αναψυχή θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο 
αιώνα. Στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες σήμερα, τουρισμός, αναψυχή και δράσεις 
αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου αποτελούν με διαφορά το μεγαλύτερο εργοδότη 
απασχολώντας περισσότερα από 6 εκ. άτομα, ενώ ο οικοτουρισμός αποτελεί τον ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού με τα υδάτινα οικοσυστήματα να διαδραματίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο.   

Με βάση τα ανωτέρω παραδείγματα, είναι προφανές ότι οι λιμναίες περιοχές της Δυτικής 
Μακεδονίας ως οικοσυστήματα ιδιαίτερης αξίας διαθέτουν τόσο τη δυνατότητα όσο και τις 
προοπτικές να αναδειχθούν σε πόλο περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από ένα οργανωμένο 
πλαίσιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Το σύνολο των εννέα λιμνών της Δυτικής 
Μακεδονίας ως ευρύτερη περιοχή παρέμβασης αντικατοπτρίζει τα κοινά χαρακτηριστικά των 
επιμέρους περιοχών που περιλαμβάνουν ως εστιακό σημείο λιμναία-υγροτοπικά 
οικοσυστήματα τα οποία θεωρούνται από τους πλέον ευαίσθητους και τρωτούς τύπους 
οικοσυστημάτων παγκοσμίως, πεδινές και ημιορεινές περιοχές, παρόμοιες παραγωγικές 
δραστηριότητες κατά βάση γεωργοκτηνοτροφικές και εμπόριο, συγκλίνοντα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά όπως η σύνθεση πληθυσμού, το υψηλό ποσοστό μείωσης σε σχέση με τις 
άλλες περιοχές της Δ. Μακεδονίας, αλλά και το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση 
με το σύνολο της Περιφέρειας.  

Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους όμως, οι περιοχές των λιμνών παρουσιάζουν και 
ιδιαιτερότητες οι οποίες και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. 
Με το σκεπτικό αυτό στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης διακρίνονται τέσσερις βασικοί 
πόλοι ανάπτυξης ως Κύριες Περιοχές Παρεμβάσεων που είναι η περιοχή Πρεσπών, η περιοχή 
Λιμνών Αμυνταίου, η περιοχή Λίμνης Καστοριάς και η περιοχή των τεχνητών λιμνών 
Αλιάκμονα. Καθεμία από τις περιοχές αυτές διαθέτει τα δικά της μοναδικά γεωφυσικά και 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες. Η σημασία της ΟΧΕ 
στις περιοχές παρέμβασης, προκύπτει από τη δυνατότητα υποστήριξης των βασικών 
πυλώνων της βιώσιμης διαχείρισης με την ενσωμάτωση και προσαρμογή των σχετικών 
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κατευθύνσεων ανά περιοχή παρέμβασης αξιοποιώντας καλές πρακτικές και την εμπειρία 
παρόμοιων περιπτώσεων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.  

Έτσι, το μοντέλο ανάπτυξης της λίμνης της Γενεύης για παράδειγμα δεν θα ήταν συμβατό με 
την περίπτωση των Πρεσπών που αποτελεί εθνικό δρυμό, ωστόσο θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί στην περίπτωση της λίμνης Καστοριάς που στις όχθες της αναπτύσσεται ένα 
σημαντικό αστικό κέντρο. Αντίστοιχα, καλές πρακτικές διασύνδεσης τοπικών προϊόντων 
ποιότητας και αγροτουριστικής αξιοποίησης των λιμνών της Λομβαρδίας στη Β. Ιταλία είναι 
συμβατές με την περιοχή των λιμνών Αμυνταίου και τον ονομαστό αμπελώνα του, ενώ 
επιτυχημένες παρεμβάσεις στην Τεχνητή Λίμνη Πλαστήρα μπορούν να αξιοποιηθούν ως 
καλές πρακτικές στις Τεχνητές Λίμνες του Αλιάκμονα που διαθέτουν παρόμοια γεωφυσικά 
χαρακτηριστικά και καθεστώς διαχείρισης.   

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός ΟΧΕ δεν αποτελεί μια 
αποσπασματική προσέγγιση για την αξιοποίηση μεμονωμένων περιοχών αλλά φιλοδοξεί να 
λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια διασυνδέοντας τη 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ποιότητα 
ζωής των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, γύρω από τις τέσσερις κύριες περιοχές παρέμβασης 
αναπτύσσεται ένα δίκτυο παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών για την ανάπτυξη 
παρεμβάσεων που στοχεύουν στη διασύνδεση και την ολοκληρωμένη ανάδειξη της φυσικής, 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας, την ενίσχυση της 
συνεκτικότητας των παρεμβάσεων σε Περιφερειακό επίπεδο και τη σταδιακή σύγκλιση του 
συνόλου των περιοχών της Περιφέρειας προς τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο 
αυτό καθοριστική σημασία διαδραματίζει η συνοχή και η συνάφεια του αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού ΟΧΕ με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από  Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας σε 
σχέση με τον Τουρισμό.  
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5 Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης (SWOT Ανάλυση) 
και Δυνατότητες Ανάπτυξης της Περιοχής Παρέμβασης 

 

Για τη δόμηση της στρατηγικής  ΟΧΕ η ανάλυση SWOT αποτελεί την πλέον αποτελεσματική 
τεχνική για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σχεδιασμού και 
ειδικότερα για την κατανόηση των Ισχυρών και των Αδύνατων σημείων καθώς και για την 
αναγνώριση των Ευκαιριών και των Απειλών.  

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 
παρέμβασης, βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, με αναφορά στα δυνατά σημεία, τις 
αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τα 
δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, τη χωροταξική και πολεοδομική 
οργάνωση και τις υφιστάμενες τεχνικές υποδομές. 

Με γνώμονα τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOTθα γίνει ο καθορισμός του οράματος, των 
στρατηγικών στόχων, των αξόνων παρεμβάσεων και των ειδικών στόχων του επιχειρησιακού 
σχεδίου δράσης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών  
Δυτικής Μακεδονίας. 
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Με βάση  την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης τα καίρια ζητήματα που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με την ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας διακρίνονται σε επίπεδο φυσικού 
περιβάλλοντος, οικονομίας-επιχειριματικότητας και υποδομών/υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό 
οι σημαντικότερες προκλήσεις για την περιοχή ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την ανάγκη 
πολλαπλής αξιοποίησης των λιμναίων οικοσυστημάτων ως πόλων βιώσιμης ανάπτυξης της 
Δυτικής Μακεδονίας, την ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 
και φυσικών πόρων, τη διασύνδεση φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς με την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τόνωση της τοπικής 
οικονομίας, την ενίσχυση των υποδομών και την παροχή υπηρεσιών ποιότητας  προς όφελος 
κατοίκων και επισκεπτών. 
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6 Στόχοι και Στρατηγική της ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

6.1 Βασικές Αρχές της Παρέμβασης στην Περιοχή της ΟΧΕ Λιμνών 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Η ΟΧΕ Λιμνών είναι σκόπιμη για να βελτιώσει σε όρους αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας την υλοποίηση ενός μέρους του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας 
σε ένα χωρικό σύνολο με ειδικές και ιδιαίτερες ανάγκες. 

Η εξειδίκευση της ΟΧΕ γίνεται χρονικά παράλληλα με την κατάρτιση του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας 
υπόψη και τη περιφερειακή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Οι σχεδιασμοί είναι 
αλληλοσυμπληρούμενοι, αλλά και διακριτοί καθώς παρά το ότι εξυπηρετούν κοινούς 
στόχους, προσεγγίζουν με διαφορετική οπτική (και εν τέλει μέσα) την επίτευξη τους. Φυσικά 
η ανάπτυξη συνεργιών και συντονισμού μεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι απαραίτητη 
προκειμένου να παραχθούν τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα και κυρίως να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες υλοποίησης συνολικά και ολοκληρωμένα. Κύριο στοιχείο διαφοροποίησης της 
ΟΧΕ είναι ότι επικεντρώνεται στη ρύθμιση των παραγόντων που θα επιτρέψουν την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αναπτυξιακών επιλογών και τη δημιουργία συνεργιών 
(θετικών επιπτώσεων) με την επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει κύρια στην αναπλήρωση 
των ελλειπουσών υποδομών. Η εστίαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς πέρα από την 
παροχή υπηρεσιών και υποδομών που προσπαθούν να εξισορροπήσουν το επίπεδο 
διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής των λιμνών με αυτό της Περιφέρειας και της  χώρας, 
αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του χώρου, ώστε να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας (υπό 
την έννοια της συνεχούς) των επενδύσεων αυτών. 
Toσχέδιο Στρατηγικής της ΟΧΕ Λιμνών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από:  

- Το «Όραμα», το οποίο συνθέτει τις βασικές αρχές για την παρέμβαση, περί το οποίο 
οργανώνεται όλη η στρατηγική ανάπτυξης και που συνιστά τον τελικό κεντρικό στόχο όλου 
του σχεδίου (τι πρέπει να έχει επιτευχθεί στο τέλος όλης της παρέμβασης)  

- Τους Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύουν το Όραμα έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά 
η αντιμετώπιση των βασικών, καίριων, ζητημάτων ανάπτυξης  

- Τους Ειδικούς Στόχους, η επίτευξη των οποίων επιτρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες εντοπίζονται στο πλαίσιο μιας ανάλυσης δυνατοτήτων, 
αδυναμιών, προοπτικών και απειλών, και να προκύψουν τελικώς συγκεκριμένα και 
ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα  

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

 Στους στρατηγικούς στόχους αντιστοιχίζονται οι Πυλώνες Στρατηγικής του σχεδίου, στους 
οποίους εντάσσονται οργανικά οι Δράσεις του.  

Κατά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης εντοπίστηκαν ως καίρια ζητήματα και 
επομένως ως βασικές αρχές σχεδιασμού της ΟΧΕ στη Δυτική Μακεδονία:  

 Η αποδοτικότερη αξιοποίηση των λιμναίων οικοσυστημάτων ως πόλων βιώσιμης 
ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας 

 Η ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 
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 Η διασύνδεση φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς με την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη  

 Η επιχειρηματική ανάπτυξη και τόνωση της τοπικής οικονομίας με σεβασμό στο 
περιβάλλον 

 Η ενίσχυση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών ποιότητας  προς όφελος κατοίκων και 
επισκεπτών 

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το πλαίσιο της Στρατηγικής καθορίζεται από το ΠΕΠ και των 
συνδεόμενων στρατηγικών σχεδίων του (RIS3, ΠεΣΚΕ), την πρόταση αναθεώρησης του 
ΠΠΧΣΑΑ  Δυτικής Μακεδονίας, και ειδικότερα όσα αναφέρει για τα λιμναία οικοσυστήματα, 
καθώς οι ανελαστικές πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής 
που εξειδικεύονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όπως: το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, 
το ΠεΣΔΑ / Τοπικά σχέδια, κοκ. Σχεδιαστικό στόχο επίσης αποτελεί η διαμόρφωση μιας 
στρατηγικής που θα είναι συμβατή στο σύγχρονο πλαίσιο πολιτικής, προκειμένου να είναι 
δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συνέργειά της με άλλα μέσα εθνικά και ευρωπαϊκά. 

 

6.2 Όραμα, Στρατηγικοί Στόχοι, Άξονες Παρεμβάσεων και Ειδικοί 
Στόχοι 

Το γενικό Αναπτυξιακό Όραμα συνθέτοντας τα παραπάνω και αντιστοιχώντας τις ανάγκες των 
λιμνών στους 3 βασικούς άξονες της Στρατηγικής Ε2020 (έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη), διατυπώνεται ως εξής: 

«Τα  λιμναία συστήματα, τόποι βιώσιμης και ενδογενούς ανάπτυξης στη Δυτική 
Μακεδονία» 

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών 
Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για τις 
περιοχές των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας.  

Οι περιοχές αυτές που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά και τοπικές ιδιαιτερότητες, 
διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες κατά περίπτωση μπορούν 
είτε να αξιοποιηθούν είτε και να μεγιστοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού.  

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής παρέμβασης εστιάζει στη 
διασύνδεση παραλίμνιων περιοχών, την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν και τη συνολική ανάδειξή τους σε πόλους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ένα 
δομημένο σύστημα συμπληρωματικών και συνεκτικών δράσεων. Στους στόχους της χωρικής 
στρατηγικής για τις περιοχές παρέμβασης περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των 
πολιτών, η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 
και η πολλαπλή αξιοποίησή τους για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
 

Στο πλαίσιο αυτό η ποιότητα και έκταση των υδάτινων οικοσυστημάτων δύναται να 
αποτελέσει σημαντικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΠΔΜ. Βασική επιδίωξη 
είναι η ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και η διασύνδεσή τους με 
παραγωγικές δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση. 
Τα υδάτινα οικοσυστήματα αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο του μοναδικού φυσικού 
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περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην περιοχή, είναι καθοριστικοί παράγοντες 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης πεδινών και ημιορεινών περιοχών καθώς  
χρησιμοποιούνται για ύδρευση, παραγωγή ενέργειας και πρωτογενή παραγωγή (άρδευση, 
αλιεία), ενώ παράλληλα διαθέτουν πολύπλευρη εκπαιδευτική, αναψυχική και τουριστική 
αξία. Συνεπώς, η αξία αυτών των περιοχών είναι ταυτόχρονα οικολογική, κοινωνική και 
οικονομική.  

Το αναπτυξιακό όραμα εδράζεται σε τρεις κύριους Πυλώνες: 

 Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος 

 Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών μέσω της αξιοποίησης των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών  

 Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών 

Οι τρεις πυλώνες, εξειδικεύονται περαιτέρω σε Ειδικούς Στόχους που συναρτώνται με το 
εθνικό / περιφερειακό  και ευρωπαϊκό / μακροπεριφερειακό πλαίσιο εφαρμογής.  
Συγκεκριμένα : 

 

Πυλώνας 1: Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος 

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία κάθε αναπτυξιακής στρατηγικής δεν εξαρτάται μόνο από το 
πως αυτή αντιμετωπίζει τα μειονεκτήματα, άλλα και κατά πόσο αξιοποιεί τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του χώρου. Αναμφισβήτητα το κύριο πλεονέκτημα των  λιμνών είναι το 
φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αειφόρου 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και η πρόληψη-αντιμετώπιση κάθε πηγής ρύπανσης και 
υποβάθμισης είναι συνεπώς ύψιστης σημασίας τόσο σε επίπεδο οικοσυστήματος όσο και 
λεκάνης απορροής, ειδικά για τους εξαιρετικά σπάνιους υδατικούς και χερσαίους πόρους, 
από την άλλη η υψηλή ποιότητα των παράκτιων υδάτων και του παράκτιου χώρου αποτελούν 
τα βασικά συστατικά για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της «μπλε οικονομίας» 
(τουρισμός, αλιεία, βιοτεχνολογία, καθαρή ενέργεια).  

Παράλληλα έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και 
σε δράσεις βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με έμφαση στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, στον περιορισμό του υδατικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της κυκλικής 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί στόχοι στον Πυλώνα 1 είναι: 

I. Ολοκληρωμένη και αποδοτική διαχείριση - διατήρηση των φυσικών πόρων και 
βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

II. Ανάδειξη φυσικής - πολιτιστικής κληρονομιάς και στήριξη βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης 

III. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και διείσδυση συστημάτων χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας και ήπιων μορφών ενέργειας 

IV. Προστασία από ανθρωπογενείς απειλές και φυσικές καταστροφές 

 

Πυλώνας 2: Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης και ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των λιμναίων περιοχών  

Σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα το παραγωγικό σύστημα της 
περιοχής παρέμβασης όπως και συνολικά η ΠΔΜ, χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές 
αδυναμίες, με περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, χαμηλή διασύνδεση μεταξύ των 
τομέων της οικονομίας, εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το μικρό μέγεθος των 
επιχειρήσεων, περιορισμένη ενσωμάτωση καινοτομίας, την έλλειψη επενδύσεων 
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εκσυγχρονισμού και εφαρμογών ΤΠΕ. Ο πρωτογενής τομέας έχει υποστεί σημαντική 
συρρίκνωση τις τελευταίες δεκαετίες ενώ ο δευτερογενής παρουσιάζεται σχεδόν 
μονοδιάστατος με βάση το κύκλωμα λιγνίτης-ενέργεια και στην περίπτωση της Καστοριάς τον 
κλάδο της γούνας. Ο τριτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από αισθητή μείωση του εμπορίου 
λόγω της οικονομικής κρίσης ενώ οι επιδόσεις του τουριστικού τομέα είναι από τις 
χαμηλότερες στον ελληνικό χώρο με μόλις 0,12 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο.  

Σε σχέση με τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
περιοχή παράγονται τοπικά προϊόντα ποιότητας (μεταποιημένα και μη), πολλά από τα οποία 
είναι γνωστά τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο (πχ κρόκος, κρασιά, τυροκομικά 
προϊόντα) και τα οποία λειτουργούν ως πόλος έλξης αλλά και προβολής της περιοχής. 
Παράλληλα, τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή σε συνδυασμό με 
τη σύγχρονη αναδιάρθρωση των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν δώσει νέα 
ώθηση στη γεωργία και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης 
και το εισόδημα της περιοχής.   

Σε σχέση με τον τριτογενή τομέα και ειδικά σε θέματα οικοτουρισμού υπάρχει σημαντική 
εμπειρία στην περιοχή των Πρεσπών με πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορούν να 
αξιοποιηθούν ως οδηγοί και για άλλες περιοχές.  

Ο Πυλώνας προσανατολίζεται στη διαμόρφωση - ενίσχυση ενός περιβάλλοντος το οποίο θα 
υποστηρίξει τη λειτουργία τοπικών επιχειρήσεων που θα είναι βιώσιμες, ικανές να καλύψουν 
ετήσιους κύκλους λειτουργίας και θα προσφέρουν εισοδήματα και εργασία σε μόνιμη βάση 
στους κατοίκους  στην περιοχή των λιμνών ή ακόμα θα μπορέσουν να προσελκύσουν αν είναι 
δυνατό νέο πληθυσμό για μόνιμη εγκατάσταση.  

Για την υλοποίηση του πυλώνα, επιμέρους στοχεύσεις είναι α) η παροχή ενός μηχανισμού 
ενίσχυσης δημιουργίας ή ανάπτυξης τοπικών επιχειρήσεων σε τομείς που μπορούν να 
υποστηρίξουν τις παραπάνω λειτουργίες και β) η παροχή γνώσεων και εφοδίων σε τοπικούς 
επιχειρηματίες και εργατικό δυναμικό, ώστε να αξιοποιήσουν τις δραστηριότητες αυτές.   

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η υλοποίηση του πυλώνα απαιτεί να είναι διαθέσιμες «κοινές» - 
καθημερινές υποστηρικτικές λειτουργίες προς τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.  Σύμφωνα 
με τα προηγούμενα ο Πυλώνας αναλύεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους: 

I. Διεύρυνση της οικονομικής βάσης των λιμναίων συστημάτων, ένταξη στην αγορά 
εργασίας και στήριξη του εισοδήματος. 

II. Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας  και αυτοαπασχόλησης  σε τομείς  
ύπαρξης πλεονεκτήματος (τουρισμός,  αγροδιατροφή) 

III. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του τοπικού δυναμικού και των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  

 
Πυλώνας 3:  Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών 

Ο τρίτος Πυλώνας στοχεύει στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου σε κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο.  Η στρατηγική στηρίζεται σε δύο άξονες που περιλαμβάνουν: 

 την προσφορά υψηλής ποιότητας απομακρυσμένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και 
πολίτες, και τη βελτίωση της δυνατότητας των πολιτών, προκειμένου να απολαμβάνουν 
εφάμιλλο επίπεδο εξυπηρέτησης κοινωνικών υπηρεσιών με τους λοιπούς πολίτες της 
περιοχής παρέμβασης. 
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 τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στα λιμναία οικοσυστήματα, για όλους τους 
πολίτες συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, αλλά και της βελτίωσης της 
διασυνδεσιμότητας των λιμναίων συστημάτων μεταξύ τους. 

Στον Πυλώνα 3 εντάσσονται οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι: 

I. Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους πολίτες και τις 
τοπικές επιχειρήσεις 

II. Βελτίωση της συνδεσιμότητας και της προσπελασιμότητας 
III. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας 

Επιχειρησιακά, η παραπάνω στρατηγική οφείλει να εξειδικευτεί σε δύο διαστάσεις. Την 
Επισκόπηση κύριων Αναπτυξιακών Προβλημάτων ανά οικοσύστημα του Τρόπου 
Αντιμετώπισης τους στο Πλαίσιο της Στρατηγικής και των Αναμενόμενων Αποτελεσμάτων. 

Σε χωρικό επίπεδο η εξειδίκευση των στόχων καθορίζεται από την ένταση άλλα και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναγκών που οι στόχοι αυτοί καλούνται να αντιμετωπίσουν.  Τα 
αναπτυξιακά προβλήματα που η στρατηγική καλείται να αντιμετωπίσει, διαφοροποιούνται σε 
κάθε λιμναίο οικοσύστημα και είναι απαραίτητο να καθοριστεί το μείγμα της Στρατηγικής 
(βαρύτητα κάθε στόχου)  ανά περιοχή παρέμβασης.  
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6.3 Παρουσίαση Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
6.3.1 Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 
 

Πυλώνας ΟΧΕ 1. Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Αποθέματος 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 1.1. Ολοκληρωμένη και Αποδοτική Διαχείριση - Διατήρηση των 
Φυσικών Πόρων και Βελτίωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 

Ομάδες Δράσεων 
 
1.1.1 Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων  

Περιλαμβάνονται έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση 
της επάρκειας του νερού, δομικά έργα ενίσχυσης ύδρευσης και έργα αποκατάστασης 
υφιστάμενων υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του πόσιμου νερού.  
Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και διανομής νερού με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές, περιοχές 
τουριστικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την 
τουριστική περίοδο) και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου 
νερού.  
Κατά προτεραιότητα αντιμετωπίζονται περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης καθώς 
επίσης και περιοχές που αντιμετωπίζουν ζητήματα ποιότητας νερού που αφορούν θέματα 
δημόσιας υγείας.  
 
 
1.1.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων 
Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία, αναβάθμιση και βελτίωση 
υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΕΕΛ και αποχετευτικών δικτύων) στις περιοχές 
όπου αυτές εκκρεμούν προκειμένου αφενός να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 
91/271 για τους οικισμούς Κατηγορίας Γ’, με προτεραιότητα σε έργα που αναφέρονται στο 
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Περιφέρειας και αφετέρου να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα υποβάθμισης των επιφανειακών υδάτων από τη διάθεση μη επεξεργασμένων 
λυμάτων των οικισμών της περιοχής παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην κατασκευή 
αποχετευτικών δικτύων και ΕΕΛ, επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ΕΕΛ 
για την εξυπηρέτηση των παραλίμνιων περιοχών που δεν διαθέτουν Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων. 
Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού από τη 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος 
της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020. 

Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση 
απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, που θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα.   
 
 
1.1.3 Αποκατάσταση διατήρηση και αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας  
 
Περιλαμβάνονται δράσεις ανάδειξης τοπίου και των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας της 
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Περιφέρειας και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών προστατευόμενων περιοχών.  
Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 και ειδικότερα στοχευμένες παρεμβάσεις 
αποκατάστασης προστατευόμενων περιοχών και υποβαθμισμένων εδαφικών και υδατικών 
οικοσυστημάτων, προώθηση δράσεων πράσινων υποδομών, υιοθέτηση δράσεων συνύπαρξης 
με τα είδη της άγριας πανίδας, βιβλιοθήκες γενετικού αποθέματος προστατευόμενων περιοχών, 
αναγνώριση και ανάδειξη οικολογικών διαδρόμων και εξασφάλιση της φυσικής συνέχειά τους, 
οργάνωση δράσεων προστασίας , χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων, των 
υπηρεσιών τους και της οικονομικής τους σημασίας, δράσεις παρακολούθησης και βελτίωσης 
διαχείρισης χλωρίδας και πανίδας για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης.   
Δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος - ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης 
επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές όπως: 
 Υποδομές υποδοχής επισκεπτών, υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος, δράσεις και 

εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις 
περιοχές NATURA 2000 και τα σημαντικά είδη της Βιοποικιλότητας σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο  

 Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση των λιμνών της 
περιοχής παρέμβασης 

 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινωνικών εταίρων και τοπικού πληθυσμού 
για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την πρόληψη της ρύπανσης και 
υποβάθμισης των  υδάτινων συστημάτων στις περιοχές των λιμνών.  

Οι δράσεις θα πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 
καθώς επίσης και την Περιφερειακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης της Δυτικής Μακεδονίας 
για τη βιοποικιλότητα. Θα πρέπει συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού των 
προστατευόμενων περιοχών με βελτιωμένο καθεστώς προστασίας και διαχείρισης καθώς και 
των οικοτόπων που αποκτούν καλύτερο καθεστώς διατήρησης, συνεισφέροντας στη 
Περιφερειακή Στρατηγική Βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας και στους δείκτες εκροών 
και αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6d του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
 

 
 

Πυλώνας ΟΧΕ 1. Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Αποθέματος 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 1.2. Ανάδειξη Φυσικής - Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Στήριξη 
Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 

Ομάδες Δράσεων 
1.2.1 Ανάδειξη τουριστικών προορισμών και ενίσχυση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης  
 
Παρεμβάσεις σε τουριστικούς προορισμούς για την αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων 
(μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, ναών, κτιρίων με αρχιτεκτονική / ιστορική 
σημασία, περιοχών φυσικού κάλλους κλπ) και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα. 
Εστιάζει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών – φυσικών πόρων έναντι της 
"ανακάλυψης" - επέκτασης σε νέες περιοχές ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 
στοχευμένων παρεμβάσεων που θα δημιουργούν μια συνολική ταυτότητα (brand) για έναν 
προορισμό ή για ένα επιλεγμένο τουριστικό προϊόν.  
 Σήμανση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος 
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 Υποδομές εξυπηρέτησης σκαφών 
 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων θέας – ψυχαγωγίας κλπ 
 Αναβάθμιση δημόσιων τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών 
 Αρχιτεκτονικές και οικιστικές αναβαθμίσεις  
 Συστήματα βελτίωσης παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και ενίσχυσης  εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού  
 Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
 Παρεμβάσεις οικοτουριστικής ανάπτυξης παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών µε τη 

μορφή εναλλακτικού τουρισμού.   
 
1.2.2 Διασύνδεση και δικτύωση φυσικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 
Εστιάζει σε έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής και θεματική τους 
δικτύωσης και αφορά σε παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
καθώς και διασύνδεσης με την φυσική κληρονομιά της Περιφέρειας. Πολιτιστικές διαδρομές, 
περιβαλλοντικές διαδρομές, εκδηλώσεις, φεστιβάλ ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων και σύνδεσης σύγχρονων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την πολιτιστική κληρονομιά, 
ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυχής (π.χ. κωπηλασία, αγώνες ερασιτεχνικής και 
αθλητικής αλιείας), πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. γιορτές αλιείας) κλπ. 
Η ομάδα δράσεων περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη θεματικών δικτύων και διαδρομών 
πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ και δημιουργίας και προβολής 
δικτύων προσβάσιμων προορισμών (διαδρομών, υποδομών και μέσων) τουριστικού 
ενδιαφέροντος για ΑμεΑ. 
 
Οι δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να 
είναι σε εναρμόνιση με το ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και να συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών 
και φυσικών πόρων της περιοχής παρέμβασης, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
 

 
 

Πυλώνας ΟΧΕ 1. Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Αποθέματος 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 1.3. Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και Διείσδυση Συστημάτων 
Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας και Ήπιων Μορφών Ενέργειας 

Ομάδες Δράσεων 
 
1.3.1 Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας  
 
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται πιλοτικά δίκτυα τηλεθέρμανσης με αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών / εναλλακτικών πρώτων υλών (αξιοποίηση βιομάζας και χρήση ηλιακών συλλεκτών 
υψηλού βαθμού συγκέντρωσης για τηλεθέρμανση, παραγωγή βιοκαυσίμων από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας). Έμφαση θα δοθεί σε περιοχές όπου είτε η χρήση συμβατικών μεθόδων 
τηλεθέρμανσης είναι ανέφικτη είτε η οικονομική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής το 
επιβάλλει. Στον τομέα των τηλεθερμάνσεων, οι πράξεις θα επιλεγούν, ενδεικτικά και κατά 
προτεραιότητα: α) βιωσιμότητα παρέμβασης β) αποδεδειγμένο ενεργειακό απόθεμα (biomass) 
γ) επίπεδο εκπομπών ρύπων από την καύση και δ) οικονομική κατάσταση του πληθυσμού.  
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Επίσης περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 
και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού καθώς και ενημερωτικές δράσεις σχετικές με την ανάγκη 
εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν 
πράξεις όπου επιδιώκεται η συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας από το δημόσιο τομέα 
καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα προς την 
κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον επιδιώκεται οι παρεμβάσεις να ξεπερνούν τα ελάχιστα 
απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, στην ενεργειακή κατανάλωση και τα 
χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, 
συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί 
προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης 
των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (βάσει των δεικτών του 
προγράμματος). 
Επίσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τον περιορισμό της τελικής κατανάλωσης με 
αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ (π.χ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον 
ηλεκτροφωτισμό). 
 
Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην επέκταση της χρήση των ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών 
και  στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των δημόσιων υποδομών στην κατανάλωση 
ενέργειας της Περιφέρειας, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  

 

Πυλώνας ΟΧΕ 1. Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Αποθέματος 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 1.4. Προστασία από Ανθρωπογενείς Απειλές και Φυσικές Καταστροφές 
Ομάδες Δράσεων 

1.4.1 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και φαινομένων που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή  
 

Περιλαμβάνει  δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων,  
όπως παρεμβάσεις αντιμετώπισης πλημμυρικών συμβάντων σε περιοχές υψηλής 
επικινδυνότητας, συστήματα πρόβλεψης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, 
παρεμβάσεις περιορισμού κινδύνου και επιπτώσεων κλπ.  
 

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων, όπως 
παρεμβάσεις ενίσχυσης αντιπυρικής προστασίας, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 
πυρκαγιών, παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων και φαινομένων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (πχ ερημοποίηση, διάβρωση) 
 

Οι δράσεις προστασίας από ανθρωπογενείς απειλές και φυσικές καταστροφές πρέπει να 
συμβάλλουν στην αύξηση των περιοχών και του πληθυσμού που καλύπτεται από μέτρα 
αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5b του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
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Πυλώνας ΟΧΕ 2. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης των Λιμναίων Περιοχών και 
Ανάδειξη των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων των Περιοχών 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 2.1. Διεύρυνση της Οικονομικής Βάσης των Λιμναίων Συστημάτων, 
Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και Στήριξη του Εισοδήματος 

Ομάδες Δράσεων 
 
2.1.1 Ενίσχυση επιχειρήσεων και δημιουργία συνεργατικών σχημάτων και δικτύων 
προώθησης της επιχειρηματικότητας 
 

Περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε τομείς που 
αναπτύσσονται στην περιοχή παρέμβασης καθώς επίσης δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για 
τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) και δικτύων (networks) με έμφαση σε τομείς 
προτεραιότητας. Ειδικότερα αφορά τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, δικτύων και 
καινοτόμων πλατφορμών συνεργασίας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας όπως 
αναδείχτηκαν και περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο RIS3 της ΠΔΜ (κλάδοι ενέργειας – 
μετάλλου, τρόφιμα - ποτά και δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων), βελτίωση των οριζόντιων και 
κάθετων συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων εντός του ίδιου κλάδου ή και διαφορετικών κλάδων 
για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, καινοτόμων συνεργατικών προϊόντων, οικονομιών 
κλίμακας, αμφίδρομη ενημέρωση, μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση κοινών 
συμφερόντων. 
Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων σε συνεργατικά 
σχήματα, στην αύξηση των επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη και προχωρούν σε 
παραγωγικές επενδύσεις στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3) ή τομείς 
που αναπτύσσονται στην περιοχή παρέμβασης και στην αύξηση της απασχόλησης, 
συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a 
του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
 
2.1.2 Δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων  
 

Περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή 
προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι δράσεις θα αφορούν 
κυρίως σε προωθητικές ενέργειες τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη περιοχή παρέμβασης (συμμετοχή σε εκθέσεις), σε ενέργειες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε επιχείρησης, για την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και την επίτευξη των στόχων τους 
κατά τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές και τις χώρες του εξωτερικού και σε 
ενέργειες με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τελικών προϊόντων / 
παρεχομένων υπηρεσιών. 

Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων της 
περιοχής παρέμβασης με την αύξηση των εξαγωγών τους, στην αύξηση των επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη και προχωρούν σε παραγωγικές επενδύσεις, συνεισφέροντας στους δείκτες 
εκροών και αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
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Πυλώνας ΟΧΕ 
2. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης των Λιμναίων Περιοχών και 

Ανάδειξη των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων των Περιοχών 

Ειδικός Στόχος 
ΟΧΕ 

2.2. Υποστήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και 
Αυτοαπασχόλησης σε Τομείς Ύπαρξης Πλεονεκτήματος (τουρισμός, 
αγροδιατροφή) 

Ομάδες Δράσεων 
 
2.2.1 Στήριξη επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης 
 
Αφορά δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης (επικέντρωση 
σε τομείς όπου η περιφερειακή οικονομία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα) με 
προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης της αυτοαπασχόλησης για ανέργους σε τομείς με 
συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των ανέργων στα προγράμματα 
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και στη διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησής τους μετά τη λήξη των προγραμμάτων, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
Ενδεικτικά ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε τομείς που έχουν 
σχέση: 
 Με το ναυταθλητισμό (ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία, κωπηλασία κ.α.) 
 Με τον τουρισμό (camping, πλαζ, αναψυκτήρια, καταλύματα και εστίαση, υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης, κέντρα πληροφόρησης, προώθησης τοπικών προϊόντων, οργάνωση 
περιηγήσεων και δραστηριοτήτων κ.α.) 

 Με την αύξηση και αξιοποίηση της αλιευτικής παραγωγής (ιχθυογεννητικός, 
ιχθυοκαλλιέργεια, συντήρηση, συσκευασία, μεταποίηση, εμπορία αλιευμάτων κ.α.) 

 Άλλες δραστηριότητες (ανακύκλωση, καθαρισμός ακτών και παραλίμνιων εκτάσεων, 
συνεδριακοί χώροι, χώροι και εξοπλισμός διεξαγωγής συναυλιών, υπηρεσίες οργάνωσης 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης κ.α.) 

Στις περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες η μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης, φαίνεται να είναι μια ενδεδειγμένη μορφή καθώς, η συλλογική δράση της ομάδας 
επιτρέπει την αξιοποίηση όλων των δεξιοτήτων των μελών και «επιβάλλει» την 
δραστηριοποίησή τους σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας τη δυνατότητα να 
αντλούν έσοδα από πολλές πηγές, που η κάθε μία ξεχωριστά δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
2.2.2  Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 
 

 Περιλαμβάνει δράσεις που έχουν ως στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και 
δεξιότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, έχουν 
άμεση και θετική επίπτωση στην παραγωγικότητά τους και συμβάλουν στην προσαρμογή τους 
στις σημερινές αναπτυξιακές προτεραιότητες, καθώς και στις αλλαγές του τεχνολογικού 
περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό προτάσσονται ενέργειες τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης 
σε επαγγέλματα που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε κλάδους και τομείς της περιοχής 
παρέμβασης.  
Στην ομάδα συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παροχή συµβουλευτικής,  
κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων µε στόχο την αναβάθµιση/ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους.  
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Πυλώνας ΟΧΕ 
2. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης των Λιμναίων Περιοχών και 

Ανάδειξη των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων των Περιοχών 
Ειδικός Στόχος 

ΟΧΕ 
2.3. Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων του Τοπικού 

Δυναμικού και των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 
Ομάδες Δράσεων 

 
2.3.1 Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην 
απασχόληση  
 
Περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση σε 
κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση για 
ευάλωτες ομάδες με έμφαση σε ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την 
προώθηση σε θέσεις απασχόλησης και αυταπασχόλησης μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν 
ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.Τα προγράμματα αυτά πλέον της 
ενίσχυσης για απασχόληση και αυταπασχόληση θα περιλαμβάνουν και δράσεις στοχευμένης 
κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων (ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, διαχείριση του θυμού, 
διαχείριση του χρέους κλπ), παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης και υποστήριξης 
για ένταξη σε εργασία και επιχειρηματική καθοδήγηση. Τα προγράμματα είναι επιθυμητό να 
προάγουν την κοινωνική καινοτομία και τη διεθνική συνεργασία. 
Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι συμβατές με τη 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το 
Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας ΠΔΜ. 
 
Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων που 
βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε προγράμματα 
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και στη διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησής τους μετά τη λήξη των προγραμμάτων, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
 
 
2.3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
 
Περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με 
έμφαση στους συγκριτικούς τομείς δραστηριοποίησης στην περιοχή παρέμβασης.  
 
Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στη δραστηριοποίηση του πληθυσμού της περιοχής 
παρέμβασης και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων (π.χ. άνεργοι) στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας και επιχειρηματικότητας, στη δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και την 
υλοποίηση τοπικών οικονομικών συμφωνιών, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9v του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  
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Πυλώνας ΟΧΕ 3. Βελτίωση Διασύνδεσης, Πρόσβασης και Οργάνωσης Υποδομών και 
Υπηρεσιών 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 3.1. Εξασφάλιση Υψηλής Ποιότητας Απομακρυσμένων Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης προς τους Πολίτες και τις Τοπικές Επιχειρήσεις 

Ομάδες Δράσεων 
 
3.1.1 Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις 
 

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων - εφαρμογών εξυπηρέτησης 
πολιτών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικά προβλέπονται δράσεις όπως ανάπτυξης ΓΠΣ (GIS), 
εδαφολογικών χαρτών, ψηφιακών συστημάτων διασύνδεσης παρακολούθησης και διαχείρισης 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, διαχείρισης στόλων οχημάτων κ.α.  
 
3.1.2 Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης 
 

Ανάδειξη της φυσιογνωμίας, της εικόνας και της ιστορίας των οικισμών της περιοχής 
παρέμβασης στο πλαίσιο της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς 
με στόχο και την αύξηση του τουρισμού (πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δικτυώσεις και 
συνεργασίες, οργάνωση εκθέσεων τοπικών προϊόντων και κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
κλπ).  
Οι δράσεις εξασφάλισης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών και 
επιχειρήσεων πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και 
των χρηστών τους, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 2c του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020. 
 

 
 

Πυλώνας ΟΧΕ 3. Βελτίωση Διασύνδεσης, Πρόσβασης και Οργάνωσης Υποδομών και 
Υπηρεσιών 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 3.2. Βελτίωση της Συνδεσιμότητας και της Προσπελασιμότητας 
Ομάδες Δράσεων 

 
3.2.1 Λειτουργική αναβάθμιση οδικού δικτύου και βελτίωση τοπικής προσβασιμότητας 
 
Περιλαμβάνει παρεμβάσεις λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία 
οδό. Παρεμβάσεις εντός του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης με 
σκοπό τη βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης και της προσπελασιμότητας στην περιοχή 
παρέμβασης (πρόσβαση στις λιμναίες περιοχές, διαμορφώσεις εισόδων οικισμών, διάνοιξη 
δρόμων, βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου κλπ).  
Η τοπική οδοποιία είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο 
αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι 
απαραίτητα. Επιπλέον τα έργα τοπικής οδοποιίας πρέπει να πληρούν σωρευτικά και τα 
παρακάτω κριτήρια: 
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 να έχουν βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση, 
 να αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και να είναι 

αναλογικά για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και 
 να μην έχουν ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου 
 
Οι δράσεις βελτίωσης της οδικής εξυπηρέτησης και της προσπελασιμότητας της περιοχής 
παρέμβασης πρέπει να συμβάλλουν μείωση της μέσης χρονοαπόστασης των περιοχών 
ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, συνεισφέροντας στους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020.  

 
 

Πυλώνας ΟΧΕ 3. Βελτίωση Διασύνδεσης, Πρόσβασης και Οργάνωσης Υποδομών και 
Υπηρεσιών 

Ειδικός Στόχος ΟΧΕ 3.3. Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας 

Ομάδες Δράσεων 
 
3.3.1 Ενίσχυση δομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας 
Περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των  δομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας για την 
κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης, καθώς 
επίσης και την αύξηση του ποσοστού των πολιτών με πρόσβαση σε βελτιωμένες υποδομές και 
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας.  
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Πίνακας 12: Συσχέτιση Πυλώνων  - Αναγκών ανά Χωρική Ενότητα 

 

Πυλώνες και Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ 
Περιοχές 

Προτεραιότητας 
Α (Στόχευσης)  

Περιοχές 
Προτεραιότητας 

Β (Ευρύτερη) 

Περιοχές 
Προτεραιότητας Γ 
(Διασυνδεδεμένες 

θέσεις) 

Πυλώνας 1:  Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος  

1.1 
Ολοκληρωμένη και αποδοτική διαχείριση - 
διατήρηση των φυσικών πόρων και 
βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος  

Ισχυρή Μικρή Μικρή 

1.2 
Ανάδειξη φυσικής-πολιτιστικής 
κληρονομιάς και στήριξη βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης  

Ισχυρή Ισχυρή Μεσαία 

1.3 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
διείσδυση συστημάτων χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας και ήπιων μορφών 
ενέργειας 

Ισχυρή Ισχυρή Μεσαία 

1.4 Προστασία από ανθρωπογενείς απειλές και 
φυσικές καταστροφές Ισχυρή Μεσαία Μεσαία 

Πυλώνας 2: Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
λιμναίων περιοχών   

2.1 
Διεύρυνση της οικονομικής βάσης των 
λιμναίων συστημάτων, ένταξη στην αγορά 
εργασίας και στήριξη του εισοδήματος  

Ισχυρή Μικρή Μικρή 

2.2 

Υποστήριξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης 
σε τομείς ύπαρξης πλεονεκτήματος 
(τουρισμός, αγροδιατροφή) 

Ισχυρή Μικρή Μικρή 

2.3 
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων του τοπικού δυναμικού και των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Μεσαία Μεσαία Μικρή 

Πυλώνας 3:  Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών  

3.1 
Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης προς τους πολίτες και τις 
τοπικές επιχειρήσεις 

Μεσαία Ισχυρή Μεσαία 

3.2 Βελτίωση της Συνδεσιμότητας και της 
προσπελασιμότητας Ισχυρή Ισχυρή Ισχυρή 

3.3 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας  Μεσαία Ισχυρή Ισχυρή 
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6.4 Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 
Πίνακας 25:  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Πηγές χρηματοδότησης ΟΧΕ  
 

Πυλώνες και Ειδικοί Στόχοι ΟΧΕ ΕΠ ΠΔΜ 
2014-2020 

ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020 

ΠΑΑ  
2014-
2020 

ΕΠΑνΕΚ 
2014-
2020 

ΕΠΑνΑΔ-
ΕΔΒΜ  
2014-
2020 

*Άλλες 
Πηγές 

Χρηματ. 

1 Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού 
και Πολιτιστικού Αποθέματος 23.700.000 √ √ √ √ √ 

1.1 

Ολοκληρωμένη και αποδοτική 
διαχείριση - διατήρηση των φυσικών 
πόρων και βελτίωση περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος 

11.000.000 √       √ 

1.2 
Ανάδειξη φυσικής-πολιτιστικής 
κληρονομιάς και στήριξη βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης  

8.200.000   √ √   √ 

1.3 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και διείσδυση συστημάτων χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας και ήπιων 
μορφών ενέργειας 

1.500.000 √   √   √ 

1.4 Προστασία από ανθρωπογενείς απειλές 
και φυσικές καταστροφές 3.000.000 √       √ 

2 

Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης και 
ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των λιμναίων 
περιοχών  

5.400.000 √ √ √ √ √ 

2.1 

Διεύρυνση της οικονομικής βάσης των 
λιμναίων συστημάτων, ένταξη στην 
αγορά εργασίας και στήριξη του 
εισοδήματος 

4.000.000     √ √ √ 

2.2 
Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικό- 
τητας και αυτοαπασχόλησης σε τομείς 
ύπαρξης πλεονεκτήματος  

400.000   √ √ √ √ 

2.3 
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων του τοπικού δυναμικού και 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

1.000.000     √ √ √ 

3 
Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης 
και οργάνωσης υποδομών και 
υπηρεσιών 

7.500.000 √ √ √ √ √ 

3.1 
Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους 
πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις 

1.000.000         √ 

3.2 Βελτίωση της Συνδεσιμότητας και της 
προσπελασιμότητας 6.000.000 √ √     √ 

3.3 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας 500.000   √     √ 

Σύνολο 36.600.000 √ √ √ √ √ 

 
* Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ίδιοι Πόροι, κ.α.  
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Πίνακας 26: Συσχέτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΧΕ με το ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020  

 

Πυλώνες, Ειδικοί Στόχοι, Ομάδες Δράσεων 
ΟΧΕ 

Ενδεικτικός 
Προϋπ/σμός 

Άξονες Προτεραιότητας  
Επενδυτικές Προτεραιότητες  

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

1 
Διατήρηση και Ανάδειξη του 
Φυσικού και Πολιτιστικού 
Αποθέματος 

23.700.000 Σύνολο   

1.500.000 4 
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς 

3.000.000 5 
Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων 

19.200.000 6 
Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

1.1 

Ολοκληρωμένη και Αποδοτική 
Διαχείριση - Διατήρηση των 
Φυσικών Πόρων και Βελτίωση 
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 

11.000.000 6.1, 6.3   

1.1.1 Βιώσιμη διαχείριση υδατικών 
πόρων 2.000.000 

6.1 
(6b) 

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση 
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί 
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

1.1.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
αποβλήτων και απορριμμάτων 7.000.000 

1.1.3 
Αποκατάσταση, διατήρηση και 
αειφορική διαχείριση φυσικού 
περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας  

2.000.000 6.3 
(6d) 

Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προαγωγής των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών 

1.2 
Ανάδειξη Φυσικής και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Στήριξη Βιώσιμης 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

8.200.000 6.2   

1.2.1 
Ανάδειξη τουριστικών προορισμών 
και ενίσχυση βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης  

6.200.000 
6.2 
(6c) 

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

1.2.2 
Διασύνδεση και δικτύωση φυσικής 
πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς 

2.000.000 

1.3 

Βελτίωση της Ενεργειακής 
Απόδοσης και Διείσδυση 
Συστημάτων Χαμηλής 
Κατανάλωσης Ενέργειας και Ήπιων 
Μορφών Ενέργειας 

1.500.000 4.1   

1.3.1 Ενεργειακή αναβάθμιση και 
εξοικονόμηση ενέργειας  1.500.000 4.1 

(4c) 

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 
έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης 

1.4 Προστασία από Ανθρωπογενείς 
Απειλές και Φυσικές Καταστροφές 3.000.000 5.1   
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Πυλώνες, Ειδικοί Στόχοι, Ομάδες Δράσεων 
ΟΧΕ 

Ενδεικτικός 
Προϋπ/σμός 

Άξονες Προτεραιότητας  
Επενδυτικές Προτεραιότητες  

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

1.4.1 
Πρόληψη και διαχείριση φυσικών 
καταστροφών και φαινομένων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή  

3.000.000 5.1 
(5b) 

Προαγωγή επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών 

2 

Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης 
και Ανάδειξη των Συγκριτικών 
Πλεονεκτημάτων των Λιμναίων 
Περιοχών 

5.400.000 Σύνολο   

4.000.000 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

400.000 8 
Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού 

1.000.000 10 
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΚΤ) 

2.1 

Διεύρυνση της Οικονομικής Βάσης 
των Λιμναίων Συστημάτων, Ένταξη 
στην Αγορά Εργασίας και Στήριξη 
του Εισοδήματος 

4.000.000 3.1, 3.2   

2.1.1 

Ενίσχυση επιχειρήσεων και 
δημιουργία συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύων προώθησης 
της επιχειρηματικότητας 

3.000.000 3.1 
(3a) 

Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης 
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων 

2.1.2 
Δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας 
και ανταγωνιστικότητας 
επιχειρήσεων  

1.000.000 3.2 
(3d) 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, 
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

2.2 

Υποστήριξη της Τοπικής 
Επιχειρηματικότητας και 
Αυτοαπασχόλησης σε Τομείς 
Ύπαρξης Πλεονεκτήματος 
(τουρισμός, αγροδιατροφή) 

400.000 8.1, 8.2   

2.2.1 Στήριξη επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης  200.000 8.1  

(8iii) 

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

2.2.2 
Ενίσχυση και πιστοποίηση 
επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων εργαζομένων 

200.000 8.2  
(8v) 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στις αλλαγές 

2.3 

Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων και 
Ικανοτήτων του Τοπικού 
Δυναμικού και των Ευάλωτων 
Κοινωνικών Ομάδων 

1.000.000 10.1, 
10.4 

  

2.3.1 
Ολοκληρωμένα προγράμματα 
προώθησης ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού στην απασχόληση 

700.000 10.1  
(9i) 

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, της προώθησης της ισότητας των 
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής 
και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

2.3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας 300.000 10.4  

(9v) 

Προαγωγή της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις  
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Πυλώνες, Ειδικοί Στόχοι, Ομάδες Δράσεων 
ΟΧΕ 

Ενδεικτικός 
Προϋπ/σμός 

Άξονες Προτεραιότητας  
Επενδυτικές Προτεραιότητες  

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

3 
Βελτίωση Διασύνδεσης, 
Πρόσβασης και Οργάνωσης 
Υποδομών και Υπηρεσιών 

7.500.000 Σύνολο   

1.000.000 2 
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και 
της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 

6.000.000 7 
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 

500.000 9 
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΤΠΑ) 

3.1 

Εξασφάλιση Υψηλής Ποιότητας 
Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης προς 
τους Πολίτες και τις Τοπικές 
Επιχειρήσεις 

1.000.000 2.1   

3.1.1 
Υπηρεσίες και εφαρμογές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

200.000 
2.1 
(2c) 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, 
ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική 
υγεία 3.1.2 

Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης του 
πολιτισμού και βελτίωσης της 
τουριστικής κίνησης 

800.000 

3.2 Βελτίωση της Συνδεσιμότητας και 
της Προσπελασιμότητας 6.000.000 7.2   

3.2.1 
Λειτουργική αναβάθμιση οδικού 
δικτύου και βελτίωση τοπικής 
προσβασιμότητας 

6.000.000 7.2 
(7b) 

Ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων 

3.3 
Βελτίωση των Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας 

500.000 9.1   

3.3.1 Ενίσχυση δομών υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας 500.000 9.1 

(9a) 
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και 
στις κοινωνικές υποδομές  

  Σύνολο  36.600.000     

  ΕΤΠΑ 35.200.000     

  ΕΚΤ 1.400.000     

 
 

Πίνακας 28: Εκτιμώμενη Ετήσια Κατανομή Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 

 

Φάση Υλοποίησης 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Εντάξεις έργων  20.000.000 20.000.000 5.000.000 1.000.000   

Δαπάνες 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 1.600.000 
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6.5 Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα Δράσεων 
Η ΟΧΕ παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με Τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, τις παρεμβάσεις 
LEADERτου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και με προγράμματα διακρατικής-
διασυνοριακής συνεργασίας όπως αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια και 
αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 

6.5.1 Οριζόντιες Δράσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Τα Τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 διαθέτουν δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα, 
δηλαδή δράσεις που θα υλοποιηθούν υπό το σχεδιασμό ή την διαχείριση οριζόντιων δομών, 
που σχετίζονται με την σκοπιμότητα, την Στρατηγική και τους Στόχους της ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας. Υπογραμμίζεται ότι η αναφορά γίνεται με βάση την υφιστάμενη εξειδίκευση.  

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία                 
2014 - 2020»σχετικές δράσεις είναι: 

 03-4c-3.4-01: Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 

 01-3c-1.4-08: Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 01-3c-1.4-09: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)  

 01-3c-1.4-10: Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) 

 Δράση 03-6c-3.5-09: Αξιοποίηση και ανάδειξη των αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών 
δικαιοδοσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014 – 2020», οι οριζόντιες δράσεις αφορούν τον τομέα του Περιβάλλοντος και είναι οι 
δράσεις και ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση : 
 14.6iv.33.33.3: Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών. 
 

6.5.2 Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 
Στην τρέχουσα περίοδο, συντάσσεται το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 2017 - 2021. Μέχρι το τέλος του έτους, εκτιμάται, θα έχει ολοκληρωθεί η 
σχετική διαβούλευση με τους φορείς και σύντομα θα έχει την έγκριση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012 – 2016, που καθώς είχαν σημειωθεί 
σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση των ποσών, συνεχίζει να εντάσσει έργα και θα 
συνεχίσει μέχρι την έναρξη του νέου προγράμματος. Έτσι έχει σημασία η παρουσίαση του 
υφιστάμενου προγράμματος και για το λόγο ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σχεδιασμό 
και την υλοποίησή του, παραμένει ίδιο. Κεντρικός Στόχος του προγράμματος ορίζεται «η 
ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης βασισμένης στη γνώση, 
βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή εφαρμογής».Οι κεντρικοί Άξονες Δράσης, 
είναι: 

Άξονας 1 : Ολοκλήρωση έργων ΕΑΠ 2007-2011 

Άξονας 2 : Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος 

Άξονας 3 : Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
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Άξονας 4 : Βελτίωση του περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και φυσικού), της ποιότητας ζωής 
και της κοινωνικής συνοχής 

Άξονας 5 : Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και του τουρισμού 

Άξονας 6 : Υποστήριξη της περιοχής για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο 

Άξονας 7 : Ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού – Τεχνική υποστήριξη και δημοσιοποίηση 

 

6.5.3 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΤΕΑΝ και ΤΑΔΥΜ 
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ έχει διευρυνθεί σημαντικά καθώς 
ωριμάζει και αναπτύσσεται. Οι λειτουργίες του εκσυγχρονίζονται και αποκτούν νέα 
χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να αναμένεται ακόμα περισσότερο θετική επίδραση στην 
οικονομία. Η εγγυοδοτική λειτουργία που αποτελεί την παλαιότερη χρηματοοικονομική 
λειτουργία του ΕΤΕΑΝ και ήταν η μοναδική λειτουργία της εταιρείας από την οποία προέκυψε 
το ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), 
αφορά την εγγύηση των τραπεζικών τους δανείων από το ΕΤΕΑΝ. Η επανέναρξη της 
παραδοσιακής αυτής λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ, που είχε διακοπεί, θα σηματοδοτηθεί και από 
σημαντικές καινοτομίες. Η παροχή εγγυήσεων πλέον θα δίνεται σε χαρτοφυλάκιο δανείων και 
όχι σε μεμονωμένο δάνειο, γεγονός που διευκολύνει την εκτίμηση και την τιμολόγηση του 
κινδύνου και μειώνει το κόστος. 

Το ΕΤΕΑΝ έχει αναλάβει τη διαχείριση του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας, σκοπός του Ταμείου 
αυτού είναι η στοχευμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όλες οι 
προηγούμενες δράσεις αλλά και άλλες σχεδιασμένες ειδικά για την περιφέρεια μπορούν να 
αναπτύσσονται από το ΤΑΔΥΜ.  

 

6.5.4 Προγράμματα LEADER (ΤΑΠΤοΚ), με πόρους του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 

LEADERΚοζάνης Γρεβενών 

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος είναι οι Δήμοι Κοζάνης, Βοίου, Εορδαίας, Σερβίων 
– Βελβεντού, Γρεβενών και Δεσκάτης με εξαίρεση τις Δημοτικές Κοινότητες Κοζάνης και 
Πτολεμαΐδας.  

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη 
της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο της διαφοροποίησης και του 
εμπλουτισμού της παραγωγικής βάσης της περιοχής, η προώθηση της καινοτομίας με σκοπό 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 
παραγωγικού συστήματος της περιοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της 
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

LEADERΚαστοριάς 

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος είναι οι Δήμοι Άργους Ορεστικού, Νεστορίου και 
Καστοριάς με εξαίρεση την εντός σχεδίου πόλεως περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας 
Καστοριάς. Στόχος του προγράμματος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση της 
οικονομικής βάσης που αυξάνει την προστιθέμενη αξία της περιοχής και βασίζεται στην 
εξωστρέφεια, στην ενεργοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού, στην γνώση, στην καινοτομία 
και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των τοπικών πόρων και πλεονεκτημάτων, η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης με πολυδιάστατους όρους που 
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αναφέρονται στο περιβάλλον, σε υλικούς και άυλους παράγοντες, στην ζωτικότητα και την 
στην πολύ-λειτουργικότητα της περιοχής και η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων για 
την εισαγωγή νέων πρακτικών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την διασύνδεση των τομέων, 
την προώθηση της συμμετοχής και την ενσωμάτωση καινοτόμων παρεμβάσεων. 

 

LEADERΦλώρινας 

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος είναι οι Δήμοι Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας 
με εξαίρεση τη Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 
πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών με διεύρυνση και εκσυγχρονισμό του 
πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, η διάσωση – διάδοση και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, προώθηση του τουρισμού με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές, η συνεργασία 
– δικτύωση Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων και η αναβάθμιση και προστασία του 
περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

 

6.5.5 Προγράμματα Διακρατικής/Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREGEUROPE 

 ECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των 
απορριμμάτων από τρόφιμα και την υποστήριξη της οικονομίας με την καλύτερη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων  

 EPICAH: Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή 
της κληρονομιάς     

 REBORN: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ανταγωνιστικότητας προασπίζοντας τις 
ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.  

 

INTERREG  Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας  

 COMBINE2PROTECT: Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets 
for the development 

 

INTERREG  Ελλάδα - Αλβανία 

 COMPLETE: Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable 
rural economic development  

 

INTERREG  Ελλάδα – Αλβανία (Στρατηγικά έργα) 

 AQUANEX: Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and 
Albania using earth observation techniques 

 TACTICAL TOURISM: Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion 
of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-
border area 

 SAVE_WATER: Improving water management and supply infrastructure via smart 
technologies, policies and tools 

 WASTE RREACT: Integrated waste management facilities for boosting recycling and 
composting in 7 Regions through cross-border activities 
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7 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Εφαρμογής 
7.1 Σύστημα Εφαρμογής της ΟΧΕ 

Το πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των ΟΧΕ τίθεται από την Εγκύκλιο ΑΠ 81168 / ΕΥΣΣΑ 
1796 / 30.07.2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.  

Ωστόσο ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ δεν μπορούν να καλύψουν την εξειδικευμένη 
λειτουργία ενός Φορέα Στρατηγικής / Παρακολούθησης που θα αναλάβει την περαιτέρω 
εξειδίκευση, τον προγραμματισμό του σχεδίου δράσης και την παρακολούθηση της συνολικής 
πορείας και των αποτελεσμάτων του. 

Το ρόλο αυτό θα αναλάβει Επιτροπή Παρακολούθησης ΟΧΕ με τη διοικητική υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Σχεδιασμού (ΔιΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
συνεπικουρούμενη από μια  Ομάδα Τεχνικής Στήριξης, προκειμένου να έχει την ικανότητα να 
προσαρμοστεί και να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση και υλοποίηση 
της ΟΧΕ. 

Στο Σχήμα της Επιτροπής Παρακολούθησης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούν να 
συμμετέχουν: 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 Δήμοι  
 Αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας 
 Φορείς διαχείρισης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα αναλάβει τον ρόλο του ευρύτερου συντονιστικού οργάνου, 
τις «ευθύνες πολιτικής (policy)» αλλά και διάχυσης των αποτελεσμάτων της ΟΧΕ. Για τις 
ανάγκες αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα στρατηγικής/παρακολούθησης ΟΧΕ η 
Ομάδα Τεχνικής Στήριξης δύναται να υποστηρίζεται από σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης.  

Η Δομή αυτή μπορεί να αναλάβει τα εξής καθήκοντα: 
 την ενεργοποίηση των φορέων, την καλλιέργεια της συνευθύνης των εμπλεκόμενων 

συλλογικών και κλαδικών φορέων. 
 την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των φορέων υλοποίησης. 
 την επικαιροποίηση σχεδιασμού της Στρατηγικής και του Προγράμματος Δράσης Ο.Χ.Ε. 
 τη διερεύνηση, εξασφάλιση, παρακολούθηση μόχλευσης πρόσθετων, ιδιωτικών πόρων. 
 τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των δράσεων. 
 τη συνολική προβολή της ΟΧΕ και των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των πράξεων,  

τις ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης της Ο.Χ.Ε. 

Για τη χρήση κρατικών ενισχύσεων θα αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες για τη Δυτική Μακεδονία 
δομές (ΕΦΔ), οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση και το διαχειριστικό έλεγχο σχετικών 
πράξεων που θα ενταχθούν στην ΟΧΕ. 
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7.2 Απαιτούμενες Προϋποθέσεις για την Επιτυχή και 
Αποτελεσματική Υλοποίηση των Δράσεων του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση κυρίως των κρίσιμων ή / 
και ιδιαίτερης βαρύτητας δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας είναι η αποτελεσματική συνεργασία των φορέων που θα συνεπικουρούν τον 
Φορέα Στρατηγικής / Παρακολούθησης της ΟΧΕ και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες 
ωρίμανσης των προτεινόμενων πράξεων από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών (εξασφάλιση πόρων για μελέτες ωρίμανσης έργων, έρευνες, 
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής τους. 

Καθοριστικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΧΕ 
Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτά καταγράφηκαν και στις δράσεις διαβούλευσης, και 
τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίησή του είναι:  

 Αλιεία. Αφορά την ανάγκη επεξεργασίας και διαμόρφωσης κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου καθώς και τη θέσπιση συστήματος κανόνων, με πρωτοβουλία της ΠΔΜ, για την 
άσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά ύδατα, τον 
υγειονομικό και ποσοτικό έλεγχο αλιευμάτων, καθώς και την αδειοδότηση σχετικών 
δραστηριοτήτων ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και οι εξαγωγικές προοπτικές. 
Σημαντική είναι επίσης η ανάγκη εκπόνησης επιστημονικών μελετών σε σχέση με τη 
βιοποικιλότητα των εσωτερικών υδάτων με έμφαση στα είδη εμπορικού ενδιαφέροντος 
ως βάση διατήρησης, αξιοποίησης αλλά και προσδιορισμού των απαιτούμενων θεσμικών 
παρεμβάσεων.   

 Χωροταξικό-Πολεοδομικό-Οικιστικό. Αφορά την ανάγκη επικαιροποίησης και 
εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου για τον λεπτομερή καθορισμών των χρήσεων γης και 
την ορθολογική χωροθέτηση των δραστηριοτήτων ειδικά στις παραλίμνιες περιοχές με 
έμφαση όχι μόνο στους περιορισμούς αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης.    

 Οριοθέτηση λιμνών. Αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν από την διακύμανση της 
στάθμης των λιμνών και τον ελλιπή καθορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης στάθμης που 
έχουν ως αποτέλεσμα την ασαφή οριοθέτηση της ακτογραμμής των λιμναίων 
οικοσυστημάτων.   

 Συστήματα διαχείρισης και συντονισμού. Εστιάζει στην έλλειψη οργανωμένων δομών 
συντονισμού και διαχείρισης, προκειμένου να αναβαθμιστεί το σύστημα διακυβέρνησης 
των λιμναίων οικοσυστημάτων τόσο σε τοπικό επίπεδο με κατάλληλους φορείς 
διαχείρισης όσο και σε περιφερειακό επίπεδο κεντρικού συντονισμού.  

Επιπλέον, για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των προτεινόμενων παρεμβάσεων της 
ΟΧΕ θα πρέπει να υπάρχει επίσης ως προϋπόθεση συνεχής συνεργασία, συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με την ωρίμανση δράσεων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του  Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων με 
αναφορά στην περιοχή. 

Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της συνολικής πορείας της ΟΧΕ με τις 
απαραίτητες επικαιροποιήσεις και ανασχεδιασμό της Στρατηγικής και του Προγράμματος 
Δράσης Ο.Χ.Ε. όπως και μόχλευση πρόσθετων πόρων χρηματοδότησης. 

Με δεδομένο πως ήδη την περίοδο εκπόνησης του παρόντος βρισκόμαστε προς τα μισά της 
προγραμματικής περιόδου, μια ακόμη κρίσιμη απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η 
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αποδελτίωση των δράσεων με υψηλό βαθμό ωριμότητας και αναμενόμενης ωφελιμότητας 
στην περιοχή αναφοράς.  

Τέλος, καθώς σε ότι αφορά στις διαδικασίες ενίσχυσης ΜΜΕ όπως και δράσεων αντικειμένου 
ΕΚΤ αναμένεται η πρόσκληση για την πρόσληψη Ενδιάμεσου Φορέα από την ΠΔΜ, όπως και 
του επικουρικού Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας, των 
οποίων η ταχεία εγκατάσταση και έναρξη εργασιών αποτελούν κρίσιμες απαιτούμενες 
προϋποθέσεις που  σχετίζονται με την αποτελεσματική υλοποίηση των σχετικών δράσεων του 
Σχεδίου. 

 

 

7.3 Μέτρα και Ενέργειες για τη Βελτίωση και την Ενίσχυση της 
Διαχειριστικής Ικανότητας 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα προτεινόμενα μέτρα και οι ενέργειες για τη βελτίωση και την 
ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και την αποτελεσματική υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας συμπεριλαμβανόμενης 
της ανάλυσης κινδύνου του συστήματος διαχείρισης.  

Για τα οριζόντια θέματα διαχείρισης, συντονισμού και υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου χρησιμοποιείται η ασφαλής μέθοδος Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Ανάλυσης 
κινδύνων: 
 

Πίνακας 13: Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων, Προτεινόμενα Μέτρα και Ενέργειες 
Αντιμετώπισής τους 

Α/Α 
Εκτίμηση και 

Ανάλυση Κινδύνου  
Πιθανότητα Επίπτωση 

Προτεινόμενα Μέτρα και Ενέργειες 
Αντιμετώπισης 

1. Επιχειρησιακός Κίνδυνος 

1.1 

Ανεπαρκής 
ανταπόκριση στις 
θεσμικές απαιτήσεις 
που αφορούν στον 
Ενδιάμεσο Φορέα 
εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης της 
ΟΧΕ Λιμνών ΔΜ 

Μέση Υψηλή 

 Ενημέρωση και συνεχής επικουρική 
υποστήριξη της Ομάδας Έργου του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ 
Λιμνών ΔΜ 

 Συνεχής και Συστηματική παρακολούθηση 
της πορείας υλοποίησης του έργου από τον 
Υπεύθυνο της Ομάδας Αξιολόγησης σε 
συνεχή συνεργασία με τα Διευθυντικά 
Στελέχη των αρμόδιων εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών  

 Έμφαση στη συνεργασία των επιμέρους 
υπο-ομάδων και στον συντονισμό τους με 
την ΕΥΔ του ΕΠ της ΠΔΜ και κάθε άλλο 
εμπλεκόμενο  

 Τήρηση όλων των κατευθύνσεων και 
οδηγιών (Ευρωπαϊκών και εθνικών) για τον 
τρόπο υλοποίησης της OXE 

 Πραγματοποίηση επιτελικών τεχνικών 
συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους στην 
ΟΧΕ Λιμνών και την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 

1.2 Έλλειψη 
ενδιαφέροντος από 

Χαμηλή Μέση  Συνεχή συνεργασία με ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και τον 
ενδιάμεσο φορέα που θα εγκατασταθεί 
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Α/Α 
Εκτίμηση και 

Ανάλυση Κινδύνου  
Πιθανότητα Επίπτωση 

Προτεινόμενα Μέτρα και Ενέργειες 
Αντιμετώπισης 

τις ΜΜΕ της περιοχής 
παρέμβασης να 
συμμετέχουν σε 
προσκλήσεις 
ενισχύσεων και 
λοιπών 
ωφελούμενων σε 
δράσεις κατάρτισης ή 
συμβουλευτικής  

στην ΠΔΜ για την υποστήριξη των δράσεων 
ενίσχυσης, με στόχο την προετοιμασία 
στοχευμένων προσκλήσεων 
προσαρμοσμένες στο προφίλ των ΜΜΕ της 
περιοχής παρέμβασης  

 Επιλογή εξειδικευμένων δράσεων 
κατάρτισης και συμβουλευτικής μέσω 
ερευνών πεδίου στους ίδιους τους 
δυνητικούς ωφελούμενους  

1.3 

Αδυναμία 
ολοκλήρωσης 
προαπαιτούμενων 
μελετών για τμήμα 
των δράσεων  

Μέση Υψηλή 
 Συνεχής διερεύνηση σχετικών εναλλακτικών 

χρηματοδοτήσεων   

2. Κίνδυνος Τεχνικών, Νομικών και Θεσμικών Προβλημάτων 

2.1 

Εμφάνιση 
ανυπέρβλητων 
προβλημάτων ή 
προβλημάτων που 
απαιτούν ιδιαίτερα 
χρονοβόρες 
διαδικασίες 
υλοποίησης δράσεων  
που οδηγούν σε 
επανακαθορισμό 
σημαντικών σημείων 
της στρατηγικής 
εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης της 
ΟΧΕ Λιμνών ΔΜ 
(κυρίως δράσεις 
τεχνικού χαρακτήρα 
υποδομών) 

Χαμηλή Υψηλή 

 Προσαρμογή της στρατηγικής του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ 
Λιμνών ΔΜ 

 Συνεργασία στελεχών και κατά περίπτωση 
εξωτερικών συνεργασιών   
 

3. Κίνδυνος Υποστελέχωσης 

3.1 

Μερική Αδυναμία σε 
ανθρώπινους πόρους 
συνολικής 
υποστήριξης του 
Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δράσης της 
ΟΧΕ Λιμνών ΔΜ 

Μέση Μέση 

 Κατά περίπτωση αξιοποίηση Συμβούλων 
Διαχείρισης Έργων Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Μελετητών – 
Εμπειρογνωμόνων μέσω λήψης Τεχνικής 
Βοήθειας και Ίδιων Πόρων  



Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας  
 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕπιχΣχεδ OXE Λιμνών ΔΜ (01.1)  124/137 
 

7.4 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος 
 
Η παρακολούθηση της εξέλιξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΧΕ σε επίπεδο υλοποίησης, 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας βασίζεται σε ένα Σύστημα Δεικτών Εκροών και 
Αποτελεσμάτων όπως αυτοί παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. Με τη χρήση του 
συστήματος δεικτών καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των εκροών των δράσεων του 
σχεδίου και η αποτίμηση  των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με αυτές.  Το σύστημα δεικτών 
ΟΧΕ έχει ως βάση το σύστημα δεικτών του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 το οποίο αποτελεί και βασικό 
χρηματοδοτικό μηχανισμό για την υλοποίηση του σχεδιασμού.   
 

Δείκτες Εκροών 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
Μέτρησης Ταμείο Τιμή Στόχος 

2023 

CO18 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα ΕΤΠΑ 20.000 

CO19 
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

ΕΤΠΑ 24.000 

T2104 Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση 
Δικτύου ύδρευσης Χιλιόμετρα ΕΤΠΑ 150 

T2105 Μήκος αποχετευτικού δικτύου Χιλιόμετρα ΕΤΠΑ 240 

Τ4411 
Αριθμός σχεδίων δράσης, συστημάτων, 
εργαλείων κλπ που εκπονούνται ή 
εφαρμόζονται  

Αριθμός 
Ειδικός 
Δείκτης 

ΥΜΕΠΠΕΡΑ   
52 

CO23 

Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια 
οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης 

Εκτάρια ΕΤΠΑ 44.000 

CO09 

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 
αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις / 
έτος ΕΤΠΑ 100.000 

T2106 
Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Αριθμός ΕΤΠΑ 18 

CO30 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη 
δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας 

MW ΕΤΠΑ 3 

CO32 
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της 
Ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος ΕΤΠΑ 2.200.000 

CO34 
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 
ΕΤΠΑ 550 

T2103 Αριθμός δημόσιων κτιρίων που βελτιώνουν Αριθμός ΕΤΠΑ 60 
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την ενεργειακή απόδοση και χρήση ΑΠΕ 

CO20 
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 
Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα ΕΤΠΑ 25.000 

CO21 
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: 
Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα 
δασικής πυροπροστασίας 

Άτομα ΕΤΠΑ 95.000 

11304 Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ 30 

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 310 

CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 290 

CO04 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 20 

CO08 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
ΕΤΠΑ 270 

CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

Φυσικά 
Πρόσωπα 

ΕΚΤ 388 

11301 
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και 
νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας 

Αριθμός ΕΚΤ 36 

T2102 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που 
δημιουργούνται / αναβαθμίζονται 

Αριθμός ΕΤΠΑ 20 

CO14 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών 

Χιλιόμετρα ΕΤΠΑ 40 

CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Άτομα ΕΤΠΑ 268.859 

T2107 
Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας Και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που 
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Αριθμός ΕΤΠΑ 8 

T2108 Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας Αριθμός ΕΤΠΑ 4 
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Δείκτες Αποτελέσματος 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα 
Μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος 

2023 

T2009 

Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται με 
ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού 
(αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης των 
υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης λεκανών απορροής της 
Περιφέρειας) 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 88% 97% 

T2010 
Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από 
δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 74% 85% 

T2012 Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών που 
διασφαλίζεται η προστασία και η διαχείριση 

Ποσοστό 
Έκτασης 

Προστατευό
μενων 

Περιοχών 

37% 60% 

T2011 Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και 
φυσικών πόρων της περιφέρειας 

Φυσικά 
Πρόσωπα 200.000 350.000 

T2006 
Ποσοστό συμμετοχής δημόσιων υποδομών 
στην κατανάλωση ενέργειας της 
Περιφέρειας 

Ποσοστό 
MWh/έτος 7,80% 7,00% 

T2008 Ποσοστό κάλυψης περιοχών με 
αντιπλημμυρική προστασία Ποσοστό 80% 90% 

T2004 Επενδύσεις επιχειρήσεων στους τομείς 
έξυπνης εξειδίκευσης Ποσό (€) 43.500.000 110.000.00

0 

T2005 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Ποσό (€) 450.000.00

0 
650.000.00

0 

11305 
Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία 
τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Αριθμός 
 

27 

11303 

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων 
και νέων φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία 
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Αριθμός 4 20 

T2003 Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών 
των δημόσιων υπηρεσιών 

Φυσικά 
Πρόσωπα 80.000 120.000 

T2015 
Μέση χρονοαπόσταση τουριστικών 
Περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από 
ΔΕΔ-Μ 

Λεπτά 50 35 

T2016 Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 70% 90% 
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δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας 
 
 
 
8 Ενέργειες και Συμπεράσματα Διαβούλευσης με τους 

Φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών 
8.1 Βασικοί Φορείς Περιοχής Παρέμβασης 
Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι βασικοί φορείς της περιοχής παρέμβασης που 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης της ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Α/Α Βασικοί Φορείς της Περιοχής Παρέμβασης Κατηγορία Φορέα 
1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Δημόσιος Φορέας 

2 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δημόσιος Φορέας 

3 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δημόσιος Φορέας 

4 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Δημόσιος Φορέας 

5 Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δ. Μακεδονίας Δημόσιος Φορέας 

6 Π.Ε. Φλώρινας Δημόσιος Φορέας 

7 Π.Ε. Καστοριάς Δημόσιος Φορέας 

8 Π.Ε. Γρεβενών Δημόσιος Φορέας 

9 Π.Ε. Κοζάνης Δημόσιος Φορέας 

10 Δήμος Καστοριάς Δημόσιος Φορέας 

11 Δήμος Άργους Ορεστικού Δημόσιος Φορέας 

12 Δήμος Ορεστίδος Δημόσιος Φορέας 

13 Δήμος Νεστορίου Δημόσιος Φορέας 

14 Δήμος Γρεβενών Δημόσιος Φορέας 

15 Δήμος Δεσκάτης Δημόσιος Φορέας 

16 Δήμος Κοζάνης Δημόσιος Φορέας 

17 Δήμος Σερβίων-Βελβεντού Δημόσιος Φορέας 

18 Δήμος Πρεσπών Δημόσιος Φορέας 

19 Δήμος Φλώρινας Δημόσιος Φορέας 

20 Δήμος Αμυνταίου Δημόσιος Φορέας 

21 Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αξιοποίησης 
Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας 

Δημόσιος Φορέας 

22 ΔΕΗ Α.Ε. Δημόσιος Φορέας 

23 Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς (πρώην 
Κτηματική Υπηρεσία)  Δημόσιος Φορέας 
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Α/Α Βασικοί Φορείς της Περιοχής Παρέμβασης Κατηγορία Φορέα 
24 Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης Δημόσιος Φορέας 
25 Εφορία αρχαιοτήτων Καστοριάς  Δημόσιος Φορέας 
26 Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας  Δημόσιος Φορέας 
27 Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων  Δημόσιος Φορέας 
28 Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας  Δημόσιος Φορέας 
29 Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Επιμελητήρια 
30 ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Επιμελητήρια 
31 Ο.Ε.Ε. – Περ. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Επιμελητήρια 
32 ΕΒΕ Γρεβενών  Επιμελητήρια 
33 ΕΒΕ Κοζάνης  Επιμελητήρια 
34 ΕΒΕ Φλώρινας  Επιμελητήρια 
35 ΕΒΕ Καστοριάς  Επιμελητήρια 
36 ΕΒΕ Φλώρινας  Επιμελητήρια 
37 Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιοχής Φλώρινας  Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

38 Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Εθνικού 
Δρυμού Πρεσπών 

Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

39 Αγροτικός Συνεταιρισμός «Οι Πρέσπες» Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

40 Σύλλογος Μηλοπαραγωγών «Ορμή» Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

41 Αγροτικός Συνεταιρισμός Μανιακίου Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

42 Αγροτικός Συνεταιρισμός Φαραγγίου Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

43 Αγροτικός Συνεταιρισμός Βεγόρων Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

44 Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Παντελεήμονα Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

45 Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιμέρων Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

46 Αμύνταιον Οίνος Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

47 ΕΑΣ Αμυνταίου Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

48 ΓΕΟΚ Γεωργική Εταιρεία Οπωροκηπευτικών Καστοριάς Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

49 TOEB Βασιλειάδας – Σταυροπόταμου – Μελισσοτόπου – 
Βέργας Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

50 ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

51 ΤΟΕΒ Βυσσινιάς – Οξυάς Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

52 Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αμυνταίου Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

53 Αλιευτικός Συνεταιρισμός Κυπρίνου  Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

54 Αλιευτικός Συνεταιρισμός Ψαράδων Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

55 Δασικός Συνεταιρισμός Πρεσπών Ενώσεις / Συνεταιρισμοί 

56 Αναπτυξιακή Γρεβενών 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 
57 Αναπτυξιακή Φλώρινας  Αναπτυξιακές Εταιρείες 
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Α/Α Βασικοί Φορείς της Περιοχής Παρέμβασης Κατηγορία Φορέα 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

58 Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας  
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

59 Αναπτυξιακή Φλώρινας  
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

60 Αναπτυξιακή Καστοριάς 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

61 Κοινωφελής Επιχείρηση Καστοριάς 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

62 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

63 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

64 ΙΓΜΕ 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

65 Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

66 ΕΚΒΥ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων, Υγροτόπων 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

67 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

68 WWF Ελλάς 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

69 Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας 
Δυτικής Μακεδονίας  

Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

70 Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 

Φορείς Έρευνας 

71 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ),  Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα - 
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Α/Α Βασικοί Φορείς της Περιοχής Παρέμβασης Κατηγορία Φορέα 
Φορείς Έρευνας 

72 Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς Φορείς Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 

73 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Φορείς Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 

74 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Φορείς Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 

75 ΚΠΕ Καστοριάς  Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

76 ΚΠΕ Ζιάκα Γρεβενών Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

77 ΚΠΕ Βελβεντού  Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

78 ΚΠΕ Σιάτιστας  Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

79 ΚΠΕ Μελίτης Φλώρινας  Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

80 Οικολογική Κίνηση Κοζάνης Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

81 Κέντρο Προστασίας Αρκούδας «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ»,   Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

82 Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια φύση και ζωή 
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ»  

Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

83 Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

84 Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

85 Σύλλογος Προστασίας Ζάζαρης- Χειμαδίτιδας Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

86 Κοιν.Σ.Επ. Αγνάντι Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

87 Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Σταθμός Άγριων 
Ζώων Καστοριάς  

Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

88 Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών   Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

89 Γεωπάρκο Γρεβενών Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

90 Γεωπάρκο Τηθύος Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

91 Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΙΤΣΙΟΥ Καστοριάς Χιονοδρομικά Κέντρα 
92 Χιονοδρομικό Κέντρο ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ Φλώρινας   Χιονοδρομικά Κέντρα 
93 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κοζάνης Ενώσεις – Σύλλογοι 

94 Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Κοζάνης Ενώσεις – Σύλλογοι 
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Α/Α Βασικοί Φορείς της Περιοχής Παρέμβασης Κατηγορία Φορέα 

95 Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, Σ.Ε.Ο Φλώρινας Ενώσεις – Σύλλογοι 

96 Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Φλώρινας Ενώσεις – Σύλλογοι 

97 Ορειβατικός Σύλλογος Βελβεντού Ενώσεις – Σύλλογοι 

98 Ορειβατικός Σύλλογος Σιάτιστας «Ο Μπούρινος» Ενώσεις – Σύλλογοι 

99 Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης Ενώσεις – Σύλλογοι 

100 Ναυτικός όμιλος Καστοριάς  Ενώσεις – Σύλλογοι 

101 Ναυτικός όμιλος Μαυροχωρίου Ενώσεις – Σύλλογοι 

102 Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Καστοριάς Ενώσεις – Σύλλογοι 

103 Κυνηγετικός Σύλλογος Καστοριάς Ενώσεις – Σύλλογοι 

104 Σύλλογος Κυνηγών η Άρτεμις Φλώρινας Ενώσεις – Σύλλογοι 

105 Αθλητικό Σωματείο «Ομίχλη» Ενώσεις – Σύλλογοι 

106 Π.Ο. ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας Ενώσεις – Σύλλογοι 

107 Ομάδα Πελίτι Κοζάνης Ενώσεις – Σύλλογοι 

108 Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαϊδας Ν. 
Κοζάνης  

Ενώσεις – Σύλλογοι 

109 Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο Αλιάκμων»  Ενώσεις – Σύλλογοι 

110 Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαϊδας  Ενώσεις – Σύλλογοι 

111 Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου 
Ελλάδος Ενώσεις – Σύλλογοι 

112 Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαϊδας Ν. 
Κοζάνης  Ενώσεις – Σύλλογοι 

113 Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αιγοπροβατροφίας 
περιοχής Αμυνταίου 

Ενώσεις – Σύλλογοι 

114 Κτηνοτροφικός Σύλλογος Άγιου Γερμανού Ενώσεις – Σύλλογοι 

115 Κτηνοτροφικός Σύλλογος Πρεσπών Ενώσεις – Σύλλογοι 

116 Αλιευτικός Σύλλογος Αετού – Λιμνοχωρίου Ενώσεις – Σύλλογοι 

117 Αλιευτικός Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονα Ενώσεις – Σύλλογοι 

118 Αλιευτικός Σύλλογος Επαγγελματιών Λίμνης Βεγορίτιδας 
Η ΜΠΕΓΝΑ Ενώσεις – Σύλλογοι 

119 Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Φλώρινας  Ενώσεις – Σύλλογοι 

120 Αλιευτικός Σύλλογος Πρεσπών Ενώσεις – Σύλλογοι 

121 Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Καστοριάς  Ενώσεις – Σύλλογοι 

122 Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Φλώρινας Ενώσεις – Σύλλογοι 

123 Γεωπονικός Σύλλογος Φλώρινας Ενώσεις – Σύλλογοι 

124 Σύλλογος Μανιταρόφιλων Καστοριάς Ενώσεις – Σύλλογοι 

125 Π.Μ.Σ. ΑΙΑΝΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»  Τοπικοί Φορείς 
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Α/Α Βασικοί Φορείς της Περιοχής Παρέμβασης Κατηγορία Φορέα 

126 Εμπορικός Σύλλογος Αιανής Τοπικοί Φορείς 

127 Εμπορικός Σύλλογος Αμυνταίου Τοπικοί Φορείς 

128 Τουριστικά Καταλύματα Αμυνταίου Τοπικοί Φορείς 

129 Ένωση Ξενοδόχων Καστοριάς Τοπικοί Φορείς 

130 Σύλλογος Φορέων Εστίασης Καστοριάς Τοπικοί Φορείς 

131 Α.Σ. Αλιάκμων Αιανής  Τοπικοί Φορείς 

132 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αιανής  Τοπικοί Φορείς 

133 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
Αιανής   

Τοπικοί Φορείς 

134 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Σχολείου 
Αιανής  Τοπικοί Φορείς 

135 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού 
Αιανής  

Τοπικοί Φορείς 

136 Σύλλογος Γυναικών Αιανής  Τοπικοί Φορείς 

137 Σύλλογος «Φίλοι Μουσείου και Αρχαιοτήτων Αιανής»  Τοπικοί Φορείς 

138 Δημοτική Κοινότητα Αιανής  Τοπικοί Φορείς 

139 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου Τοπικοί Φορείς 

140 Τοπική Κοινότητα Αναργύρων Τοπικοί Φορείς 

141 Τοπική Κοινότητα Πετρών Τοπικοί Φορείς 

142 Τοπική ΚοινότηταΒεγόρας Τοπικοί Φορείς 

143 Τοπική Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονα Τοπικοί Φορείς 

144 Τοπική ΚοινότηταΕλάτης Τοπικοί Φορείς 

145 Τοπική ΚοινότηταΝεράϊδας Τοπικοί Φορείς 

146 Τοπική ΚοινότηταΚρανιδίων Τοπικοί Φορείς 

147 Τοπική ΚοινότηταΚάτω Κώμης Τοπικοί Φορείς 

148 Τοπική ΚοινότηταΑγ. Παρασκευής Τοπικοί Φορείς 

149 Τοπική ΚοινότηταΙμέρων Τοπικοί Φορείς 

150 Τοπική ΚοινότηταΣπάρτου Τοπικοί Φορείς 

151 Τοπική ΚοινότηταΚαισάρειας Τοπικοί Φορείς 

152 Τοπική ΚοινότηταΡυμνίου Τοπικοί Φορείς 
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8.2 Διαδικασία Διαβούλευσης 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν7 διαβουλεύσεις με τους βασικούς φορείς της περιοχής ΟΧΕ 
και τον τοπικό πληθυσμό στις οποίες συμμετείχαν 145 εκπρόσωποι φορέων ανάπτυξης, 
διαχείρισης περιβάλλοντος, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, επιχειρηματικότητας, 
επαγγελματιών, ενώσεων, συλλόγων, οργανώσεων και πολιτών της περιοχής παρέμβασης. 

 

Α/
Α 

Είδος Ενέργειας Ημ/νία Ομάδες Στόχου 
Συμμετέχοντ

ες Φορείς 

Αριθμός 
Συμμετεχόντ

ων 
Α. Προκαταρκτική Διαβούλευση με Υπηρεσιακούς Παράγοντες 

Α.1 

Σύσκεψη με 
Υπηρεσιακούς 
Παράγοντες 
(Αίθουσα 
Συσκέψεων ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΔΜ) 

30.06.20
17 

(10:00 – 
15:30) 

Φορείς τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξη 
και αυτοδιοίκησης 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, 
ΠΔΜ, Δήμοι 
Κοζάνης, 
Καστοριάς, 
Σερβίων – 
Βελβεντού, 
Πρεσπών, 
Σύμβουλος 
Τεχνικής 
Υποστήριξης 
ΟΧΕ Λιμνών 
ΔΜ 

18 

Β. Κεντρική Ημερίδα Διαβούλευσης 

Β.1 

Κεντρική Ημερίδα 
Διαβούλευσης  
(Πνευματικό Κέντρο 
Σερβίων) 

04.07.20
17 

(11:00 – 
14:30) 

Φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  ανάπτυξης, 
διαχείρισης περιβάλλοντος, 
τουρισμού,πολιτισμού, 
αθλητισμού,επιχειρηματικό
τητας, επαγγελματίες, 
ενώσεις, σύλλογοι, 
οργανώσεις και πολίτες 
περιοχής παρέμβασης 

ΠΔΜ, ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΔΜ, Π.Ε. 
Καστοριάς, 
Φλώρινας, 
Δήμοι 
Κοζάνης, 
Σερβίων - 
Βελβεντού, 
Πρεσπών, 
Τ.Κ. Ελάτης, 
Α.Υ.Δ.Η., 
ΑΝΚΟ Α.Ε., 
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ,  
ΤΕΕ (ΠΔΜ), 
Γεωπάρκο 
Γρεβενών, 
ΕΦΑ Κοζάνης, 
Εταιρεία 
Τουρισμού, 
Επαγγελματίε
ς περιοχής 
παρέμβασης, 
Σύμβουλος 

42 
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Α/
Α 

Είδος Ενέργειας Ημ/νία Ομάδες Στόχου 
Συμμετέχοντ

ες Φορείς 

Αριθμός 
Συμμετεχόντ

ων 
Τεχνικής 
Υποστήριξης 
ΟΧΕ Λιμνών 
ΔΜ 

Γ. Συσκέψεις Διαβούλευσης στα Λιμναία Συστήματα 

Γ.1 

Σύσκεψη 
Διαβούλευσης 
Δήμου Πρεσπών  
(Δημαρχείο 
Πρεσπών) 

18.07.20
17 

(11.00 -
14.30) 

Φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  ανάπτυξης, 
διαχείρισης περιβάλλοντος, 
τουρισμού,πολιτισμού, 
αθλητισμού,επιχειρηματικό
τητας, επαγγελματίες, 
ενώσεις, σύλλογοι, 
οργανώσεις και πολίτες 
περιοχής παρέμβασης 

Δήμος 
Πρεσπών, 
Δασικός 
Συνεταιρισμό
ς Πρεσπών, 
Εταιρεία 
Προστασίας 
Πρεσπών, 
ΦΔΕΔΠ, 
Σύμβουλος 
Τεχνικής 
Υποστήριξης 
ΟΧΕ Λιμνών 
ΔΜ 

12 

Γ.2 

Σύσκεψη 
Διαβούλευσης              
Π.Ε. Φλώρινας  
(Αίθουσα 
ΣυνεδριάσεωνΠ.Ε. 
Φλώρινας) 

19.07.20
17 

(10.00 -
13.30) 

Φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  ανάπτυξης, 
διαχείρισης περιβάλλοντος, 
τουρισμού,πολιτισμού, 
αθλητισμού,επιχειρηματικό
τητας, επαγγελματίες, 
ενώσεις, σύλλογοι, 
οργανώσεις και πολίτες 
περιοχής παρέμβασης 

Π.Ε. 
Φλώρινας, 
Δήμος 
Φλώρινας, 
ΑΝΦΛΩ 
Α.Ε.,Σύμβουλ
ος Τεχνικής 
Υποστήριξης 
ΟΧΕ Λιμνών 
ΔΜ 

9 

Γ.3 

Σύσκεψη 
Διαβούλευσης 
Πολυφύτου - 
Ιλαρίωνα(Αίθουσα 
Συνεδριάσεων Τ.Κ. 
Αιανής) 

19.07.20
17 

(18.00 -
21.00) 

Φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  ανάπτυξης, 
διαχείρισης περιβάλλοντος, 
τουρισμού, πολιτισμού, 
αθλητισμού, 
επιχειρηματικότητας, 
επαγγελματίες, ενώσεις, 
σύλλογοι, οργανώσεις και 
πολίτες περιοχής 
παρέμβασης 

Δήμοι 
Κοζάνης, 
Σερβίων – 
Βελβεντού, 
Τ.Κ. 
Νεράϊδας, 
Κρανιδίων, 
Κάτω Κώμης, 
Αγ. 
Παρασκευής, 
Ιμέρων, 

28 
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Α/
Α 

Είδος Ενέργειας Ημ/νία Ομάδες Στόχου 
Συμμετέχοντ

ες Φορείς 

Αριθμός 
Συμμετεχόντ

ων 
Ελάτης, 
Σπάρτου, 
Καισάρειας, 
Ρυμνίου, ΠΕΔ 
ΔΜ, ΙΓΜΕ, 
Γεωπάρκο 
Τηθύος, ΕΦΑ 
Κοζάνης, 
Α.Σ.Ε.Α.Κ., 
Εμπορικός 
Σύλλογος 
Αιανής, 
Επαγγελματίε
ς Αλιείς, 
Σύμβουλος 
Τεχνικής 
Υποστήριξης 
ΟΧΕ Λιμνών 
ΔΜ 

Γ.4 

Σύσκεψη 
Διαβούλευσης            
Π.Ε. Καστοριάς  
(Κέντρο 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
Καστοριάς) 

20.07.20
17 

(10.00 -
13.00) 

Φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  ανάπτυξης, 
διαχείρισης περιβάλλοντος, 
τουρισμού, πολιτισμού, 
αθλητισμού, 
επιχειρηματικότητας, 
επαγγελματίες, ενώσεις, 
σύλλογοι, οργανώσεις και 
πολίτες περιοχής 
παρέμβασης 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΔΜ,Π.Ε. 
Καστοριάς, 
Δήμος 
Καστοριάς, 
ΚΠΕ 
Καστοριάς, 
Εταιρεία 
Τουρισμού 
ΔΜ, 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
Καστοριάς,  
Χιονοδρομικό 
Κέντρο 
Βιτσίου, 
Σύμβουλος 
Τεχνικής 
Υποστήριξης
ΟΧΕ Λιμνών 
ΔΜ 

13 

Γ.5 

Σύσκεψη 
ΔιαβούλευσηςΑμυντ
αίου 
(Αίθουσα 

21.07.20
17 

(10.00 -
14.00) 

Φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης,  ανάπτυξης, 
διαχείρισης περιβάλλοντος, 
τουρισμού, πολιτισμού, 

Π.Ε. 
Φλώρινας, 
Δήμος 
Αμυνταίου, 

23 



Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας  
 

 
ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕπιχΣχεδ OXE Λιμνών ΔΜ (01.1)  136/137 
 

Α/
Α 

Είδος Ενέργειας Ημ/νία Ομάδες Στόχου 
Συμμετέχοντ

ες Φορείς 

Αριθμός 
Συμμετεχόντ

ων 
Συνεδριάσεων 
Δήμου Αμυνταίου) 

αθλητισμού, 
επιχειρηματικότητας, 
επαγγελματίες, ενώσεις, 
σύλλογοι, οργανώσεις και 
πολίτες περιοχής 
παρέμβασης 

Τ.Κ. Βεγόρας, 
Πετρών,ΕΦΑ 
Φλώρινας, 
Ελεύθεροι 
Επαγγελματίε
ς, 
«Ανάποδοι» 
(τοπικό blog), 
Ράδιο 
Αμύνταιο, 
Σύμβουλος 
Τεχνικής 
Υποστήριξης
ΟΧΕ Λιμνών 
ΔΜ 

Τα πρακτικά των συσκέψεων διαβούλευσης και οι λίστες συμμετεχόντων παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Π.4.2 
 

 

8.3 Αποτελέσματα Διαβούλευσης 
Στις συναντήσεις διαβούλευσης, υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή και αναπτύχθηκε πλούσιος 
διάλογος. Το γενικό συμπέρασμα των δράσεων διαβούλευσης ήταν η θετική αποδοχή του 
σχεδίου ΟΧΕ και η συμφωνία των συμμετεχόντων σε σχέση με τις κατευθύνσεις και 
προτεραιότητες του σχεδιασμού.  
 Στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου τέθηκαν και ορισμένοι προβληματισμοί σε σχέση  με 
θέματα τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν την υλοποίηση του σχεδίου και θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό με κυρίαρχο τα θεσμικά προβλήματα που απαιτούν 
διευθέτηση για να είναι δυνατή η αξιοποίηση των λιμνών, από την οριοθέτηση αρμοδιοτήτων 
και ευθυνών της ΔΕΗ στις τεχνητές λίμνες, μέχρι την οριοθέτηση της στάθμης των λιμνών, τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που είναι απαρχαιωμένο π.χ. σε ότι αφορά την αλιεία 
στις λίμνες – επαγγελματική και ερασιτεχνική – ή και τους περιορισμούς από το 
προστατευτικό πλαίσιο που ισχύει για όλα τα λιμναία συστήματα και ενώ περιορίζει μέχρις 
απαγορεύσεως τις παρεμβάσεις, ακόμη και αυτές που επιδιώκουν την προστασία τους, δεν 
είναι σε θέση να εμποδίσουν τη μόνιμη και συστηματική ρύπανση τους (π.χ. λύματα Φιλώτα 
στη Βεγορίτιδα, κ.α.) 
Καταγράφηκε επίσης η ανάγκη για τον προσδιορισμό διαδικασιών καταγραφής και 
παρακολούθησης των αλιευμάτων, καθώς και η ανυπαρξία ελέγχων κλπ, που σχετίζονται με 
την ορθολογική χρήση των ιχθυοαποθεμάτων και τους πιθανούς κινδύνους για την 
ιχθυοπανίδα, αλλά και την οικονομική τους αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής οικονομίας 
και ανάπτυξης.   

Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, εντοπίστηκαν  αντιθέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και 
ενδιαφερομένων φορέων, όπως μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων (λίμνη 
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Πολυφύτου) ή και οικολογικών – περιβαλλοντικών οργανώσεων και αγροτών (λίμνη 
Βεγορίτιδα). 

Κατά τον κατά το σχεδιασμό του επιχειρησιακού σχεδίου της ΟΧΕ λήφθηκαν υπόψη οι 
ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς της περιοχής παρέμβασης και 
διαμορφώθηκαν αναλόγως οι ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων της ΟΧΕ ώστε να μπορούν να 
συμπεριλάβουν αντίστοιχα έργα και δράσεις αντιμετώπισής τους. 

Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ απέστειλε πρόσκληση                     
(αριθμ. πρωτ.: 2767/21.07.2017) στους φορείς της περιοχής παρέμβασης για την υποβολή 
προτάσεων έργων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας με την 
συμπλήρωση ειδικού εντύπου καταγραφής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 
31/07/2017 και οι οποίες αξιολογήθηκαν βάσει της ωριμότητας και της συμβατότητάς τους με 
τη Στρατηγική, τους Ειδικούς Στόχους και τις Κατηγορίες Παρέμβασης της ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 


