
 
 
 
 
 

 

                           
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ 
 

 

 
Σχέδιο   

Στρατηγικής ΟΧΕ Αξιοποίησης των Λιμνών 
Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

 

Σύνοψη 
 

 

Ιούνιος 2017 



 
 
 
 
 
 

03. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΟΧΕ λιμνών - Σχέδιο Στρατηγικής (00)  Σελ. 2/24 
   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Περιεχόμενα 

1 Αναπτυξιακή Στρατηγική ΟΧΕ ........................................................................................ 3 
2 Περιοχή Παρέμβασης ΟΧΕ ............................................................................................. 4 

2.1 Βασικοί Πόλοι Ανάπτυξης ΟΧΕ ............................................................................... 4 
2.2 Οργάνωση Περιοχής Παρέμβασης ......................................................................... 5 

3 Υφιστάμενη Κατάσταση Περιοχής Παρέμβασης ............................................................ 7 
3.1 Δημογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού .............................. 7 
3.2 Στοιχεία Οικονομικής Δραστηριότητας .................................................................. 7 
3.3 Βασικές Υποδομές ................................................................................................. 8 
3.4 Φυσικό Περιβάλλον ............................................................................................... 8 
3.5 Πολιτιστικό Περιβάλλον ......................................................................................... 9 
3.6 Ανάλυση SWOT .................................................................................................... 10 

4 Αναπτυξιακό Όραμα, Στόχοι και Επιχειρησιακή Εξειδίκευση ....................................... 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

03. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΟΧΕ λιμνών - Σχέδιο Στρατηγικής (00)  Σελ. 3/24 
   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 Αναπτυξιακή Στρατηγική ΟΧΕ 
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 2014-20 (ΕΠ ΠΔΜ 2014-20) 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.  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. 

Η απαίτηση των Κανονισμών, του ΕΣΠΑ, των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΠΕΠ 
και της Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝΤ για ολοκληρωμένη στρατηγική συνεπάγεται ότι: 

 Η Στρατηγική δεν μπορεί να ισοδυναμεί με έναν Πίνακα των θεωρούμενων ως 
σκόπιμων παρεμβάσεων, συνοδευόμενο από μια γενική αναφορά σε προβλήματα και 
στόχους για την περιοχή. Όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να συνεργούν για την 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.  Τέλος, είναι 
χρήσιμο να εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για ολόκληρη την περιοχή ώστε να 
αποδεικνύει ότι δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις σημειακά αλλά προς όφελος όλης της 
περιοχής. 

 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. Στο πλαίσιο αυτό, γύρω από τις 
τέσσερις κύριες περιοχές παρέμβασης αναπτύσσεται ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων 
περιοχών στοχευμένων παρεμβάσεων για την ολοκληρωμένη ανάδειξη της φυσικής και 
πολιτιστικής 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.  

 Η Στρατηγική θα κριθεί από την επάρκεια της για την αντιμετώπιση των οριζόμενων 
στον Κανονισμό προκλήσεων.  Κατά συνέπεια: 

o Το μίγμα παρεμβάσεων πρέπει να είναι αντίστοιχο με τη στοχοθεσία των ΠΕΠ, 
ΕΣΠΑ και Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της θα 
αμφισβητηθεί εάν ανατραπεί η ισορροπία Θεματικών Στόχων, Επενδυτικών 
Προτεραιοτήτων και Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ, στους οποίους πρέπει υποχρεωτικά 
να εντάσσεται. 
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o Το μίγμα παρεμβάσεων πρέπει να διασφαλίζει τη συνέργεια και των δύο ΕΔΕΤ 
(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). 

o Το μίγμα παρεμβάσεων είναι σκόπιμο, για να διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα, να κινητοποιεί πόρους και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και 
να προβλέπει μόχλευση ιδιωτικών πόρων. 

o Παρεμβάσεις μεγάλης εμβέλειας πρέπει να αποδεικνύεται ότι συμβάλλουν στην 
κοινή αντιμετώπιση αν όχι όλων, τουλάχιστον των περισσότερων από τις 
προκλήσεις. Επιμέρους σύνολα μικρότερης εμβέλειας παρεμβάσεων ανά 
πρόκληση, πρέπει να αποδεικνύεται ότι συνεργούν με άλλα σύνολα παρεμβάσεων 
για κοινή αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων στην περιοχή παρέμβασης. 

2 Περιοχή Παρέμβασης ΟΧΕ 
2.1 Βασικοί Πόλοι Ανάπτυξης ΟΧΕ 
Τα λιμναία οικοσυστήματα αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο του μοναδικού φυσικού 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ 
παράλληλα είναι καθοριστικοί παράγοντες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης καθώς  
χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας, ύδρευση, πρωτογενή παραγωγή (άρδευση, 
αλιεία) και 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. 
Η συνοχή των περιοχών παρέμβασης αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την 
επιτυχία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 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 1. 

Πίνακας 1: 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 χρήσεις 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  Καστοριάς 

 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 
 Πολύφυτου 

 Τεχνητές λίμνες κατά μήκος του Αλιάκμονα  
 Πρωταρχική χρήση η παραγωγή ενέργειας  
 Ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς (ΔΕΗ)  
 Έντονο ανάγλυφο περιμετρικά 
 Δυνατότητα Ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας 
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2.2 Οργάνωση Περιοχής 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, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας και την ισόρροπη 
ένταξη της ΟΧΕ στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας.  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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Χάρτης 1: Περιοχές Εστίασης ΟΧΕ 
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3 Υφιστάμενη Κατάσταση Περιοχής Παρέμβασης 
Η περιοχή παρέμβασης των Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις 21 Δημοτικές 
Ενότητες, που περικλείουν τις 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνολική έκταση 
της περιοχής παρέμβασης είναι 3.136,37 τετραγωνικά χιλιόμετρα με πληθυσμό 73.141 
κατοίκων. Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από μία σειρά προβλημάτων σε επίπεδο 
κοινωνικό οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό.  

3.1 Δημογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού 
Σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή αποτελεί η μείωση του πληθυσμού κατά  8,56% 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». 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, η πλειοψηφία του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
ασχολείται με το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών, τα τεχνικά επαγγέλματα και με 
δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής. 

3.2 Στοιχεία Οικονομικής Δραστηριότητας 
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 σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το μικρό μέγεθος των 
επιχειρήσεων, τη περιορισμένη ενσωμάτωση καινοτομίας, την έλλειψη επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού και εφαρμογών ΤΠΕ. 

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 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. 
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3.3 Βασικές Υποδομές  
Σε ό,τι αφορά στην τεχνική υποδομή της περιοχής 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. 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 τον σχεδιασμό της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ενώ οι εκκρεμότητες δικτύων 
ύδρευσης και 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.  

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. Ωστόσω στον τομέα της υγείας και πρόνοιας παρουσιάζονται ελλείψεις στο 
εύρος των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα την εξάρτηση από μεγάλα 
αστικά κέντρα.  Η πληθώρα δημόσιων αθλητικών υποδομών κάθε μορφής σε συνδυασμό 
με τον 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.  

Συνολικά 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.  

3.4 Φυσικό Περιβάλλον 
Η οικολογική αξία της περιοχής παρέμβασης αναγνωρίζεται και τεκμηριώνεται σε Εθνικό, 
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, τοπία 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, οικοτόπους και είδη Ευρωπαϊκής σημασίας (NATURA), καθώς 
και υγροτόπους διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ (περιοχή Πρεσπών).  
Αν και η περιοχή αντιμετωπίζει μια σειρά περιβαλλοντικό προκλήσεων σε διαχειριστικό 
επίπεδο (έλλειψη φορέων διαχείρισης με εξαίρεση τις Πρέσπες) 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.  
Οι κυριότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις 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 
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των Λιμνών Αμυνταίου (Λεκάνη Απορροής Πτολεμαΐδας) από τη λειτουργία των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών (ΑΗΣ) και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων του λιγνίτη. 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στην τοπική κοινωνία η τάση για αναγνώριση της 
τεράστιας σημασίας των υδατικών πόρων της χώρας. Η πορεία προς την αειφορική 
διαχείριση των υγροτοπικών και χερσαίων οικοσυστημάτων είναι εκ των πραγμάτων μακρά 
και δύσκολη. Δικαιούμαστε όμως να αισιοδοξούμε, εφόσον διεξάγονται συντονισμένες 
προσπάθειες διατήρησης και οι κοινότητες γύρω από τις φυσικές περιοχές εμπλέκονται 
ενεργά στη διατήρηση και διαχείρισή τους. 
3.5 Πολιτιστικό Περιβάλλον 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική και 
ιστορική κληρονομιά που της προσδίδει σημαντικές δυνατότητες τουριστικής 
εκμετάλλευσης της περιοχής. Ωστόσο η διασύνδεση της φυσικής με την πολιτιστική 
κληρονομιάς αλλά και τις παραγωγικές δραστηριότητες με έμφαση στα τοπικά προιόντα 
ποιότητας δεν έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα ο τομέας αυτός, 
δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής, και η ΠΔΜ να αποτελεί τον λιγότερο ελκυστικό 
τουριστικό προορισμό στο σύνολο της χώρας. 

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. 
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3.6 Ανάλυση SWOT 

ΦΥΣΙΚO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Δυνατά Σημεία Αδυναμίες 

 Μεγάλος αριθμός λιμνών και λιμναίων συμπλεγμάτων, που δημιουργούν 
υψηλής αισθητικής αξίας τοπία, με ενδιαφέρον ανάγλυφο και εναλλαγές 
τοπίου, είτε σε συνδυασμό με τους ορεινούς όγκους, είτε σε γειτνίαση με τα 
αστικά κέντρα και οικισμούς 

 Αξιόλογο υδάτινο δυναμικό σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα 
 Τα λιμναία συστήματα γειτνιάζουν με χώρους και αξιοθέατα πολιτιστικής, 

θρησκευτικής  και ιστορικής κληρονομιάς  
 Σημαντικής εμβέλειας πολιτιστικά γεγονότα, άμεσα συνδεδεμένα με τους 

χώρους των λιμνών (Πρέσπεια) 
 Εθνικός δρυμός διασυνοριακού ενδιαφέροντος με Φορέα Διαχείρισης 

(Πρέσπες) 
 Φυσικό περιβάλλον με μοναδικά πλούσια  βιοποικιλότητα και σπάνια είδη 

χλωρίδας και πανίδας 
 Προστατευόμενες και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχές που έχουν 

ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 
 Ευρύ δίκτυο διασυνδεδεμένων επιφανειακών υδάτων και υπογείων υδάτων με 

επισκέψιμες θέσεις οικολογικού ενδιαφέροντος, και ύπαρξη σπάνιων 
γεωλογικών σχηματισμών και γεωτόπων (Σπηλιά του Δράκου στην Καστοριά, 
φαράγγι Σερβίων) 

 Μακροχρόνια προσπάθεια υλοποίησης παρεμβάσεων διαχείρισης των 
αστικών αποβλήτων.  

 Χαμηλή διασυνδεσιμότητα των λιμναίων συστημάτων μεταξύ τους, και έλλειψη 
υποδομών και μέσων ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και του 
φυσικού περιβάλλοντος 

 Ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση υδατίνων σωμάτων από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες (πχ ρύπανση λίμνης Ορεστιάδας, έντονες διακυμάνσεις στάθμης 
των τεχνητών λιμνών Αλιάκμονα) 

 Ελλιπής διασύνδεση φυσικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 
 Έλλειψη συστήματος διακυβέρνησης και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος  
 Έλλειψη εγκεκριμένων ειδικών διαχειριστικών μελετών και φορέων διαχείρισης 

λιμναίων περιοχών με εξαίρεση τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών και του υπό ίδρυση 
Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς  

 Χαμηλή ευαισθητοποίηση, σε σχέση με τις λειτουργίες και αξίες υγροτοπικών και 
λιμναίων οικοσυστημάτων  

 Προβληματική συνεργασία μεταξύ των χρηστών ύδατος, ελλείψει κοινού 
αναπτυξιακού οράματος  

 Μερικώς ελεγχόμενη διάθεση αδρανών αποβλήτων, και ενδεχομένως, σε  
κάποιες περιπτώσεις μη απολύτως ελεγχόμενη διάθεση  επικίνδυνων αποβλήτων 

 Περιβαλλοντικά προβλήματα, που εστιάζονται στις περιοχές της ενεργειακής 
παραγωγής, και ενδεχομένως επηρεάζουν αρνητικά τα γειτονικά φυσικά 
οικοσυστήματα με έμφαση στις λίμνες του Αμυνταίου 

 Ανθρωπογενείς δραστηριότητες με δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
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ΦΥΣΙΚO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

 Πολύχρονη προσπάθεια υλοποίησης έργων και χρηματοδότησης σημαντικών 
δράσεων διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

 Σημαντικές προσπάθειες, για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων 
προστασίας και ανάδειξης ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 Υλοποίηση δράσεων αστικής / αγροτικής αναγέννησης κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, για  την αισθητική αναβάθμιση 
των αστικών – ημιαστικών κέντρων, τις μεταφορικές και κοινωνικές υποδομές, 
τη διαφύλαξη και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Οι πρωτοβουλίες και δράσεις της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών για την 
προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη των 
Πρεσπών 

 Ωρίμανση έργων της ΔΕΗ για την οικοπεριβαλλοντική αναβάθμιση των 
τεχνητών λιμνών 

και στα λιμναία συστήματα (αστική, γεωργική και βιομηχανική ρύπανση).  
 Έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της 

στο περιβάλλον σε επίπεδο τοπίων, οικοσυστημάτων και ειδών 
 Περιορισμένη αξιοποίηση των λειτουργιών και αξιών των υγροτόπων- 

μονοδιάστατη αξιοποίηση  

Ευκαιρίες Κίνδυνοι (Απειλές) 

 Η αξιοποίηση της ΟΧΕ των λιμνών για τη σύνταξη και υλοποίηση ενός σχεδίου 
για την αξιοποίηση των λιμναίων συστημάτων 

  Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων της 
Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

 Διοργάνωση σημαντικών και ποικίλων εκδηλώσεων  
 Υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στο σχέδιο διαχείρισης  υδάτινων 

πόρων και λεκανών απορροής υδάτων του διαμερίσματος Δυτικής 
Μακεδονίας, αλλά και των master plan που έχουν εκπονηθεί για τις λίμνες 

 Η οικονομική κρίση περιορίζει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για 
δημόσιες επενδύσεις και για τουρισμό, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
αναγκαίων  δημόσιων επενδύσεων, και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
για τον τουρισμό 

 Μικρός αριθμός ώριμων έργων από τους δικαιούχους των ενδεικτικών δράσεων 
προς χρηματοδότηση και έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και επαρκούς 
δυναμικού στους δικαιούχους για την ωρίμανση νέων έργων 

 Ασαφής ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη ΔΕΗ, που θα έχει ως αποτέλεσμα να 
μην λαμβάνονται αποφάσεις και πρωτοβουλίες για τις τεχνητές λίμνες, όπου 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 12/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

  Ανάπτυξη και λειτουργία περιφερειακού συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης με την αξιοποίηση ΤΠΕ σε συναρμογή με την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας (ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές) 
και υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομών. 

 Χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς της επεξεργασίας 
λυμάτων /ενεργειακών αναβαθμίσεων/ προστασίας από καταστροφές 

 Προοπτική ίδρυσης γεωλογικού πάρκου και ένταξης αυτού στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

 Αυξανόμενη οικολογική ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον για το φυσικό 
περιβάλλον 

 Εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα που θα συμβάλλουν στην 
προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου δυναμικού 

 Ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών και έργων για το περιβάλλον  κυρίως 
στην περιοχή των Πρεσπών 

 Χρηματοδότηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης με φιλοπεριβαλλοντικό 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της ΟΧΕ Λιμνών 

είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής των υδάτων 
 Ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές στο φυσικό περιβάλλον και τα λιμναία 

οικοσυστήματα λόγω αστικών, γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.  
 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο τοπίων, οικοσυστημάτων και 

ειδών 
 Η εμφάνιση φυσικών καταστροφών όπως πλημμυρικών φαινομένων, 

κατολισθήσεων και πυρκαγιών 
 Προβλήματα και αδυναμίες στο σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων και 

μελετών, που καθυστερεί ιδιαίτερα και επιβαρύνει την υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 13/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Δυνατά Σημεία Αδυναμίες 

 Σημαντική κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, αναπτύσσεται γύρω από τα 
λιμναία συστήματα και σχετίζεται άμεσα με αυτά (παραγωγικές καλλιέργειες, 
τουριστικές υποδομές και αξιοθέατα, το αστικό κέντρο της Καστοριάς και 
παραλίμνιοι οικισμοί) 

 Το υδάτινο δυναμικό κάποιων λιμναίων συστημάτων αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα στην παραγωγή ενέργειας για τη χώρα 

 Ορισμένα λιμναία συστήματα αξιοποιούνται στην άρδευση καλλιεργειών της 
περιοχής 

 Παραγωγή τοπικών προϊόντων ΠΟΠ–ΠΓΕ. Σημεία αναφοράς αποτελούν η σημαντική 
αμπελο-οινική ζώνη ΠΟΠ Αμύνταιο & Βελβενδού - Σερβίων με επισκέψιμα 
οινοποιεία, φασόλια Πρεσπών, κρόκος, τυροκομικά προϊόντα.   

 Η αξιοποίηση του LEADER, οδήγησε στη δημιουργία πρότυπων μονάδων 
αγροτουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων εστίασης υψηλής ποιότητας,  στην 
περιοχή των λιμναίων συμπλεγμάτων 

 Ύπαρξη συνεργατικών σχημάτων στην τοπική παραγωγή με δυναμισμό και 
εξαγωγικό προσανατολισμό 

 
.  

 

 Ανεπαρκής ανάπτυξη και προβολή ενός ολοκληρωμένου τουριστικού 
προϊόντος σε επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών που να αναδεικνύει την 
τοπική ιστορική φυσιογνωμία, τον φυσικό/πολιτιστικό πλούτο και τα 
τοπικά ποιοτικά προϊόντα. 

 Χαμηλή έως καθόλου διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων σε δίκτυα για 
κοινή προώθηση αγροτικών προϊόντων και τουρισμού. 

 Πλήθος  πολύ  μικρών   επιχειρήσεων  με σαφή έλλειψη σύγχρονης 
αντίληψης σε ζητήματα διαχείρισης και νέων τεχνολογιών και απουσία 
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. 

 Διαφοροποίηση ενδογενών χαρακτηριστικών, αναπτυξιακού 
προσανατολισμού και επιπέδου ανάπτυξης μεταξύ των λιμνών  

 Περιορισμένη προσέλκυση επενδύσεων 
 Έλλειψη εξειδικευμένων τοπικών σχεδίων οικοτουριστικής και 

αγροτουριστικής ανάπτυξης  
 Μικρή διαφοροποίηση της μεταποίησης και περιορισμένος κλαδικός 

προσανατολισμός.  
 Χαμηλή διασύνδεση της εκπαίδευσης/έρευνας με τις παραγωγικές 

δραστηριότητες 
 Προβλήματα στη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
 Έλλειψη γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης σύγχρονων 

μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ. κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
συνεργατικά σχήματα συστάδες επιχειρήσεων) και ευκαιριών 
χρηματοδότησης 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 14/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ευκαιρίες Κίνδυνοι (Απειλές) 

 Δυνατότητα διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα με  κλάδους του δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα 

 Η ενίσχυση πολιτικών ένταξης στην παραγωγική διαδικασία νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων (πχ πράσινη οικονομία, κοινωνική οικονομία, αγροτική οικονομία 
υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας, χρήση ΤΠΕ) στο πλαίσιο μετάβασης της 
περιοχής στη «μεταλιγνιτική περίοδο». 

 Διαρκής αύξηση της ζήτησης τουριστικού προϊόντος ποιότητας με βάση το φυσικό 
περιβάλλον, την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό που δύναται να οδηγεί  σε 
ανάδειξη και προώθηση ποιοτικών τουριστικών προϊόντων και διασύνδεση των 
ωφελειών με την τοπική παραγωγή του πρωτογενή τομέα. 

 Χρήση ΤΠΕ στην ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος για 
την ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την 
προώθηση του τουρισμού στην ΠΔΜ.   

 Αναβάθμιση και αξιοποίηση του αποθέματος του εργατικού δυναμικού, που μέσω 
της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του, μπορεί να συμβάλει στην 
επιτάχυνση της οικονομικής ανόδου και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών 
διαδικασιών. 

 Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην 
υιοθέτηση των ευέλικτων μορφών εργασίας, καθώς και στην λειτουργία και 
αξιοποίηση των συστημάτων για την σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας  

 Στήριξη συνεργατικών σχημάτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας 
 Βελτίωση δυνατοτήτων χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω των νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ/ΠΑΑ 

 Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω 
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

 Διατήρηση της υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας και υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και ειδικά των επιστημόνων,  που επιτείνει 
τις τάσεις φυγής από την περιοχή.  

 Η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να ενισχύσει την κάλυψη 
επενδυτικών σχεδίων σε ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις για όσο διάστημα 
επιτείνεται η οικονομική κρίση. 

 Εμφάνιση τοπικών θυλάκων ανεργίας λόγω της αποβιομηχάνισης αλλά 
συρρίκνωσης του αγροτικού τομέα  

 Χαμηλή ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα με αποτέλεσμα την 
αδυναμία απορρόφησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.   

  Χαμηλή διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.  
  Έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας (υπερχρέωση επιχειρήσεων, χαμηλά 

ποσοστά δημιουργίας  νέων επιχειρήσεων). 
  Ολιγοκλαδική διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και 

απασχόλησης και αποθάρρυνση προσέλκυσης ξένων επενδύσεων λόγω 
πολυπλοκότητας συστημάτων οργάνωσης και διακυβέρνησης   

 Ανάπτυξη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό από τις 
γειτονικές Περιφέρειες  

 Η καθυστέρηση της ενσωμάτωσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της 
περιφέρειας, ενδεχομένως θα οδηγήσει σε απώλειες αγορών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 15/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

Δυνατά Σημεία Αδυναμίες 

 Διευρωπαϊκά Δίκτυα / Ολοκλήρωση κάθετων συνδέσεων / Μείωση χρονοαπόστασης / 
Βελτίωση της ασφάλειας 

 Σχετικά εύκολη πρόσβαση των λιμναίων συστημάτων από τους κατοίκους της περιοχής και 
των γειτονικών περιοχών (περιφερειών και κρατών) 

 Η Εγνατία Οδός διασυνδέει την περιοχή με ασφάλεια με τις γειτονικές περιοχές. Τα λιμναία 
συστήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις διασυνδέονται επαρκώς με την Εγνατία Οδό. 

 Πύλες εισόδου από το εξωτερικό  
 Ικανοποιητικό οδικό δίκτυο πεδινών περιοχών 
 Ανεπτυγμένο δίκτυο ευρυζωνικών υποδομών (μητροπολιτικά δίκτυα ΜΑΝs). 

 Χαμηλή διασυνδεσιμότητα μεταξύ των λιμναίων συστημάτων 
 Χαμηλού επιπέδου εξυπηρετήσεις πρόσβασης, σε δραστηριότητες γύρω από 

κάποια λιμναία συστήματα 
 Ελλείψεις σε τοπικές υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης κατοίκων και 

επισκεπτών  
 Η μέτριας ποιότητας οδική σύνδεση των ημιορεινών και ορεινών οικισμών. 
 Έλλειψη προσβάσιμων υποδομών για ΑΜΕΑ 
 Χαμηλή ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού στην ανάγκη ενσωμάτωσης των 

ευάλωτων ομάδων και ΑμεΑ 

Ευκαιρίες Κίνδυνοι (Απειλές) 

 Κατασκευή νέων συνδέσεων βελτίωσης της οδικής προσπελασιμότητας κυρίως σε περιοχές 
ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος (πχ περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) και 
δράσεων ποιοτικής αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου.  

 Δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων προσβασιμότητας ΑμεΑ  
 Χρήση ΤΠΕ στην ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος για την 

ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προώθηση 
του τουρισμού στην ΠΔΜ.   

 Αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών από άλλα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά πρότυπα λιμναία 
συστήματα  

 Χαμηλή διείσδυση του διαδικτύου και αδυναμία αξιοποίησης τους από το τοπικό 
δυναμικό στην περιοχή παρέμβασης 

 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο  Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο-Εργαλείο 
Διαβούλευσης                            

Σελ. 16/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4 Αναπτυξιακό Όραμα, Στόχοι και Επιχειρησιακή Εξειδίκευση  
 
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.  Οι δύο 
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. 
Σε επίπεδο σχεδιασμού, το πλαίσιο της Στρατηγικής καθορίζεται από το ΠΕΠ και των 
συνδεόμενων στρατηγικών σχεδίων του (RIS3, ΠεΣΚΕ, μελλοντικά ΠεΣΚΑ), 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.  
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, ως 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 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 
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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 
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 όραμα αυτό στηρίζεται σε τρεις κύριους Πυλώνες: 
 Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών μέσω της αξιοποίησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών  
 Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος 
 Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών καιυπηρεσιών  
Οι τρεις πυλώνες, εξειδικεύονται περαιτέρω σε Ειδικούς Στόχους που συναρτώνται με το 
εθνικό / περιφερειακό  και ευρωπαϊκό / μακροπεριφερειακό πλαίσιο εφαρμογής.  
Συγκεκριμένα : 
Πυλώνας 1: Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών και ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 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 
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 
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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. Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας  και αυτοαπασχόλησης  σε τομείς  

ύπαρξης πλεονεκτήματος (τουρισμός,  αγροδιατροφή) 
II. Διεύρυνση της οικονομικής βάσης των λιμναίων συστημάτων, ένταξη στην αγορά 

εργασίας και στήριξη του εισοδήματος. 
III. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του τοπικού δυναμικού και των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  
Πυλώνας 2: 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 πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε πηγής 
ρύπανσης και φθοράς είναι συνεπώς ύψιστης σημασίας, 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 ειδικούς στόχους στον Πυλώνα 2 
αποτελούν: 
IV. Ολοκληρωμένη και αποδοτική διαχείριση - διατήρηση των φυσικών πόρων και 

βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
V. Ανάδειξη φυσικής - πολιτιστικής κληρονομιάς και στήριξη βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης 
VI.  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και διείσδυση συστημάτων χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας και ήπιων μορφών ενέργειας 
VII. Προστασία από ανθρωπογενείς απειλές και φυσικές καταστροφές 
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Πυλώνας 3:  Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και 
υπηρεσιών 
Ο τρίτος Πυλώνας στοχεύει στην βασική αδυναμία του  λιμναίου χώρου που είναι αυτή της 
απομόνωσης τόσο της κοινωνίας, όσο και της οικονομίας και των επιπτώσεων που αυτή 
έχει στα δύο αυτά συστήματα.  Η στρατηγική για την άρση της απομόνωσης και τον 
περιορισμό των επιπτώσεων της 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. 
-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: 
VIII. Άρση της απομόνωσης μέσω της εξασφάλισης υψηλής ποιότητας απομακρυσμένων 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις 
IX. Βελτίωση της συνδεσιμότητας και της προσπελασιμότητας 
X. 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 
 
 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 20/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πίνακας 2: 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: Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών  
I. Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης σε 

τομείς ύπαρξης πλεονεκτήματος (τουρισμός, αγροδιατροφή) 
 
 

  

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

   

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

   

Πυλώνας 2  Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος 
IV. Ολοκληρωμένη και αποδοτική διαχείριση - διατήρηση των φυσικών 

πόρων και βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
   

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

   

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

   

VII.  Προστασία από ανθρωπογενείς απειλές και φυσικές καταστροφές    
Πυλώνας 3:  Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών 
VIII. Άρση της απομόνωσης μέσω της εξασφάλισης υψηλής ποιότητας 

απομακρυσμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους πολίτες και τις 
τοπικές επιχειρήσεις 

   

IX. Βελτίωση της Συνδεσιμότητας και της προσπελασιμότητας    
X. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 

μέριμνας 
   

Συσχέτιση Στόχου - Αναγκών / Προβλημάτων ανά χωρική ενότητα Μικρή Μεσαία Ισχυρή 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 21/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πίνακας 3: Συσχέτιση Πυλώνων και Ενδεικτικών Κατηγοριών Παρέμβασης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ ΔΜ 2014-20 και Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας  
ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 

Ενδεικτικές Δράσεις Θ.Σ. Ταμείο 
Χρηματοδότηση 

Κ.Σ. Δ.Δ. 
Πυλώνας 1: Ενίσχυση της  Παραγωγικής Βάσης των Λιμναίων Περιοχών και Ανάδειξη των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων των Περιοχών 

3 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

3.1.1.Δ Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών 
σχημάτων (clusters) και δικτύων (netwοrks) με έμφαση στους τομείς 
προτεραιότητας 

3 ΕΤΠΑ 3.200.000 4.000.000 
3.2.Α  Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων με 
εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις 
υπηρεσίες 

8 

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

8.1.Β Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας 
(προγράμματα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Εκκίνησης για ανέργους με 
παροχή υπηρεσιών: συμβουλευτικής - κατάρτισης –επιχειρηματικής 
καθοδήγησης – πρακτικής –πιστοποίησης - επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας και τεχνικής υποστήριξης, προγράμματα Ενίσχυσης Τοπικών 
Δικτύων Επιχειρηματικότητας στους τομείς της διανομής-έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων-προβολής και προώθησης-δημιουργίας θέσεων 
εργασίας). 

8 ΕΚΤ 160.000 200.000 

8.1.Γ Δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της 
αυτοαπασχόλησης με έμφαση στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας (προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης της 
αυτοαπασχόλησης για ανέργους σε τομείς με συγκριτικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, 

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

10.1.Α Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική 
άσκηση σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας, τα οποία 
οδηγούν σε πιστοποίηση για ευάλωτες ομάδες 

10 ΕΚΤ 240.000 300.000 
10.1.Β Προσφορά ισχυρών κινήτρων για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας (δράσεις τύπου Νέων Θέσεων Εργασίας - ΝΘΕ) για ευάλωτες 
ομάδες 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 22/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Άξονας Προτεραιότητας  
ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 

Ενδεικτικές Δράσεις Θ.Σ. Ταμείο 
Χρηματοδότηση 

Κ.Σ. Δ.Δ. 
10.1.Γ Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της 
αυτοαπασχόλησης μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής 
υποστήριξης και δομών επιχειρηματικής καθοδήγησης για ευάλωτες 
ομάδες 
10.4.Δ  Δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
10.4.Ε Δημιουργία και υλοποίηση Τοπικών Οικονομικών Συμφωνιών για 
την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
10.4.ΣΤ  Ενέργειες ευαισθητοποίησης για την Κοινωνική Οικονομία και 
Επιχειρηματικότητα 

Σύνολο Πυλώνα 1 3.600.000 4.500.000 
Πυλώνας 2:  Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος 

4 

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

4.1.Α Δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης 

4 ΕΤΠΑ 4.000.000 5.000.000 4.1.Β Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

4.1.Δ Περιορισμός της τελικής κατανάλωσης και αυξημένη διείσδυση των 
ΑΠΕ 

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

5.1.Α    Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών 
φαινομένων 

5 ΕΤΠΑ 1.200.000 1.500.000 5.1.Β     Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και 
λοιπών κινδύνων 
5.1.Γ  Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διασφάλισης της 
προστασίας των πολιτών από φαινόμενα φυσικών κινδύνων 

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

6.1.1  Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το 
σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας (οργάνωσης 
υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων, διασφάλισης ποιότητας πόσιμου νερού, 
προώθησης της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού προστασίας 
και διαχείρισης υδατικών πόρων, κ.α.) 

6 ΕΤΠΑ 8.000.000 10.000.000 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 23/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Άξονας Προτεραιότητας  
ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 

Ενδεικτικές Δράσεις Θ.Σ. Ταμείο 
Χρηματοδότηση 

Κ.Σ. Δ.Δ. 
6.1.2.Α Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων 
(αποχετευτικά δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων - ΕΕΛ) 
6.1.2.Β Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης 
λειτουργίας των ΕΕΛ της Περιφέρειας 

6.2.Α  Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών 
προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα 
6.2.Β Δράσεις σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής Περιφέρειας 
6.2.Γ Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους 
δικτύωσης (ανάπτυξης δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, 
εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ και δημιουργίας και προβολής 
δικτύων προσβάσιμων προορισμών (διαδρομών, υποδομών και μέσων) 
τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμΕΑ) 

6.3.Α Ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 
και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000 

6.3.Β Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 

6.3.Γ Δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος - ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόμενες 
περιοχές 

Σύνολο Πυλώνα 2 13.200.000 16.500.000 
Πυλώνας 3:  Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών 

2 

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

2.1.Α Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις 

2 ΕΤΠΑ 1.200.000 1.500.000 
2.1.Β Δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής 
κίνησης 



 
 
 
 
 

 

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
ΟΧΕ Λιμνών 

Κείμενο - Εργαλείο Διαβούλευσης                            
Σελ. 24/24 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Άξονας Προτεραιότητας  
ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 

Ενδεικτικές Δράσεις Θ.Σ. Ταμείο 
Χρηματοδότηση 

Κ.Σ. Δ.Δ. 

7 

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

7.2.Α. Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους 
άξονες και την Εγνατία οδό 

7 ΕΤΠΑ 3.200.000 4.000.000 

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

9.1.Δ. Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμΕΑ 9 ΕΤΠΑ 800.000 1.000.000 

Σύνολο Πυλώνα 3 5.200.000 6.500.000 
Σύνολο ΕΚΤ 400.000 500.000 

Σύνολο ΕΤΠΑ 21.600.000 27.000.000 
Γενικό Σύνολο 22.000.000 27.500.000 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ ΟΧΕ 
Χρηματοδότηση 

Κοινοτική Συνδομή  Δημόσια Δαπάνη 
Πυλώνας 1: Ενίσχυση της  παραγωγικής βάσης των λιμναίων περιοχών και ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

3.600.000 4.500.000 

Πυλώνας 2:  Διατήρηση και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος 13.200.000 16.500.000 
Πυλώνας 3:  Βελτίωση διασύνδεσης, πρόσβασης και οργάνωσης υποδομών και υπηρεσιών 5.200.000 6.500.000 

Σύνολο 22.000.000 27.500.000 

 


