το Πρόγραμμα
της ΕΛΠΙΔΑΣ
για τη Δυτική Μακεδονία
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Το Προγραμματικό μας Πλαίσιο
Το πρόγραμμα του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
στηρίζεται σε τέσσερα (4) επιμέρους σχέδια Ανάπτυξης, που αφορούν την
ανάπτυξη κάθε μιας Περιφερειακής Ενότητας.
Προϋπόθεση
για
την
επιτυχία
του
προγράμματος αποτελεί η Ισόρροπη Ανάπτυξη
της Περιφέρειας. Αυτό συμβολίζει και το
λογότυπο του συνδυασμού, που δείχνει ένα
λουλούδι, που σχηματίζεται ισομερώς από
τέσσερα πέταλα. Το λουλούδι αυτό χάνει
αμέσως τη μορφή του αν λείπει έστω και ένα
πέταλο.

ΠΕ Φλώρινας
ΠΕ Κοζάνης
ΠΕ Καστοριάς
ΠΕ Γρεβενών

Ο Συνδυασμός μας
Ο Συνδυασμός μας είναι πολυσυλλεκτικός. Γι’ αυτό το νέο μας λογότυπο
είναι πολύχρωμο. Εμείς πιστεύουμε πως κάθε άξιος άνθρωπος που θέλει
και μπορεί να προσφέρει, έχει θέση και ισότιμο ρόλο. Αυτό είναι και το
μήνυμα μας προς την κοινωνία, γιατί η κοινωνία θέλει να πάμε μπροστά
και μπροστά μπορούμε να πάμε όλοι μαζί.

Το Όρα μά μ ας
Να γίνουμε μια Περιφέρεια που παράγει με την αξιοποίηση των
Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Μέσων για να δημιουργηθούν
δουλειές για τους Δυτικομακεδόνες και πλούτος για τον τόπο μας.
Για να μείνουν και να προκόψουν τα παιδιά μας στον τόπο τους.
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Βασικές Προϋποθέσεις για να πετύχουμε την ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Να ξεφύγουμε από οτιδήποτε μας χωρίζει και μας διχάζει
Τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν να ας διχάσουν και να μας χωρίσουν σε αντιμαχόμανες
ομάδες. Η δημοκρατία, αλλά και λογική επιβάλουν να μη χωρισθούμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε
χρόνο για νέους εμφυλίους.
Η πατρίδα και ο τόπος δεν χρειάζεται τιμητές και ανέξοδες κορώνες. Χρειάζεται δουλειά ΚΑΙ ΜΑΣ
ΘΕΛΕΙ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ για να προοδεύσει, να δυναμώσει και να μη φοβάται τίποτα και κανένα.
Γιατί πολύ απλά έχουμε πολλά να κάνουμε για να επανέλθουμε στο δρόμο της ανάπτυξης και για να
γίνουν όλα αυτά χρειάζονται όλοι.

Ενιαία Περιφερειακή Συνείδηση
Τα προηγούμενα χρόνια η αδυναμία μας να δούμε τη Δυτική Μακεδονία ως μία ενιαία Περιφέρεια
και η επιμονή μας να στηρίζουμε τα τοπικά μας συμφέροντα έφεραν τα παρακάτω αποτελέσματα:


η Περιφέρεια βρέθηκε να έχει δύο Αεροδρόμια και να μην έχει αεροπορικές συγκοινωνίες



να έχει ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ και να μην έχει επιχειρηματικές υποδομές



να έχει πέντε Νοσοκομεία και οι ασθενείς να φεύγουν για να βρουν την υγειά τους στα
Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη



να έχει Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές και οι καθηγητές να ψάχνουν ευκαιρίες για να φύγουν
σε ανταγωνιστικά Πανεπιστήμια



να έχει φράγματα και να μην έχει νερό στα χωράφια



να έχει χιονοδρομικά και όχι χιονοδρομικό τουρισμό



να κάνει χωριστά τουριστικά προϊόντα και να μην υπάρχει ένα ενιαίο brand name του
ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ Τουριστικού Προϊόντος



να διασχίζουν 3εκ. άνθρωποι την Εγνατία και να μην υπάρχει ένα ενιαίο δυνατό τουριστικό
πακέτο να τους φέρει στον τόπο μας.

Πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι για να φέρουμε την Ανάπτυξη στον τόπο μας, πρέπει να
είμαστε ενωμένοι και να αποκτήσουμε Ενιαία Περιφερειακή Συνείδηση.

Συνειδητοποίηση ότι είμαστε Περιφέρεια της Ευρώπης
Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι είμαστε Περιφέρεια της Ευρώπης – Μέλος της Ευρώπης των
Περιφερειών. Να γίνει κατανοητό ότι είναι σημαντική προοπτική για την ανάπτυξη μας ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ.
Κάποτε οι πρόγονοι μας οι άνθρωποι που έζησαν σε αυτό τον τόπο διέσχιζαν τα βουνά με τα άλογα
τους και μέσα από μονοπάτια έφτασαν στην Ευρώπη και έφεραν πλούτο στον τόπο τους.
Αυτό το δρόμο πρέπει να βρούμε και πάλι σήμερα καθώς, εκτός από τους πόρους του ΕΣΠΑ,
σημαντικοί πόροι βρίσκονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.
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Μέχρι το 2030 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), έχει ως κεντρικό πυλώνα
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, μέσα από το Σχέδιο Γιούνκερ, να χρηματοδοτήσει
χιλιάδες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Το Ταμείο που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση του Πακέτου Juncker και έχει
στόχο να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην κινητοποίηση κεφαλαίων για σημαντικές επενδύσεις.
Το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη» σκοπεύει να κινητοποιήσει πρόσθετες ιδιωτικές και
δημόσιες επενδύσεις τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, εκ των οποίων τα 60 δις ευρώ θα
είναι για συμβάσεις δημοσίων έργων.
Μέχρι σήμερα κανένα συγκροτημένο περιφερειακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα
από την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων δεν υποβλήθηκε στο Σχέδιο Γιούνκερ.
Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε, να συντονίσουμε, να ωριμάσουμε και να υποστηρίξουμε την
κατάθεση προτάσεων, για μικρές και μεγάλες επενδύσεις, γνωρίζοντας πως να τις τεκμηριώσουμε
για να γίνουν δεκτές, και να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που χρειάζονται για να επιδοτηθούν νέες
επιχειρήσεις και να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας.
Μόνο η ΕΤΕπ που συγχρηματοδοτεί το Σχέδιο Γιούνκερ έχει επενδύσει στην Ελλάδα 2,5 δισ. ευρώ
από το 2015 μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς η Περιφέρεια μας δεν έχει καρπωθεί τα οφέλη από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που
γίνεται στην ΕΕ.
Βασική μας προτεραιότητα είναι να ανοίξουμε διάπλατα τα παράθυρα προς την ευρωπαϊκή μας
οικογένεια, μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού διεκδίκησης και αξιοποίησης
κοινοτικών κονδυλίων.
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Η Στρατηγική Οικοδόμησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, καλούμαστε όλοι μας να διαμορφώσουμε μία στρατηγική
ανάπτυξης που:


θα αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρώ έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης, η
ανεργία και οι κοινωνικές επιπτώσεις και να μπούμε σε ασφαλή τροχιά ανάπτυξης, μια
στρατηγική ανάπτυξης



θα παίρνει υπόψη της το ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο, τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς
τάσεις και προοπτικές



θα μας οδηγεί με ακρίβεια στην αναζητούμενη ευημερία μέσα από τη νέα προσέγγιση της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς με συγκριτικά
πλεονεκτήματα, της ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης στην κοινωνία της γνώσης, στην
εξωστρέφεια, στο ποιοτικό και ανταγωνιστικό προϊόν και
θα είναι θεμελιωμένη στους πολίτες της περιοχής μας και εν τέλει στη δυναμική Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας με διακριτή ισχυρή ταυτότητα.



Μία αναπτυξιακή στρατηγική που:


να προωθεί την έξυπνη εξειδίκευση σε στρατηγικούς τομείς δυναμικής ανάπτυξης, όπως της
ενέργειας, του αγροδιατροφικού τομέα, των επιχειρηματικών κλάδων της γούνας, του
μετάλλου, του ξύλου και των τροφίμων, του τουρισμού εναλλακτικών μορφών, με ενσωμάτωση
των αποτελεσμάτων της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας με σεβασμό στις
αξιόλογες παραδοσιακές δραστηριότητες,



να στηρίζει τη μεταποίηση με στόχο την ποιότητα και την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων και
να αναβαθμίζει την ολική ποιότητα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής
μας.





Θα δημιουργήσει μια περιφέρεια με κοινωνικό πρόσωπο που θα μεριμνά, θα στηρίζει και θα
δημιουργεί προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή στην αναπτυξιακή της πορεία των Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες και των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

Με αναπτυξιακές επιλογές που:


να στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας μέσω σωστά στοχοθετημένων
επενδύσεων και την παροχή οικονομικών ευκαιριών



που να βοηθούν τους πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους και



να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική υποστήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της
οικονομίας της περιοχής στο σύνολό της, προς όφελος όλων των κατοίκων της Δυτικής
Μακεδονίας.

Στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο με τις διευρυμένες αρμοδιότητες η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
πρέπει και μπορεί να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες που έρχονται και να κατακτήσει
το δικό της διακριτό ρόλο, τη δική της ταυτότητα.
Με ολοκληρωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
και δίνουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Με αποτελεσματική και προσεκτικά ιεραρχημένη διαχείριση των πόρων της ΕΕ, του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, των πόρων της Περιφέρειας και με
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συστηματική τεκμηριωμένη διεκδίκηση και αξιοποίηση των πόρων απευθείας από τα μεγάλα
Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα και πρωτοβουλίες (σχέδιο Γιούνκερ, ΕΤΕπ, κ.α.).
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Οι δύο Βασικοί Αναπτυξιακοί Άξονες Πολιτικής και η εξειδίκευσή τους

1ος Βασικός Άξονας: «ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ»
Το Σχέδιό μας απευθύνεται στη νέα γενιά. Στους νέους μας που πλήττονται
από την ανεργία. Σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας η ανεργία
των νέων ξεπερνά το 70%.
Ονομάσαμε το σχέδιο μας «ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» και
αυτό καθιερώνουμε «επίδομα» εργασίας αντί για επίδομα ανεργίας.

μ’

Με το Σχέδιο μας κινητοποιούμε, συντονίζουμε, ωριμάζουμε και
υποστηρίζουμε την κατάθεση προτάσεων, για μικρές και μεγάλες
επενδύσεις, γνωρίζοντας πως να τις τεκμηριώσουμε για να γίνουν δεκτές,
και να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που χρειάζονται για να επιδοτηθούν
νέες επιχειρήσεις και να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας.
Θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουμε και με τα έργα που θα προκύψουν με
τις χρηματοδοτήσεις που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
άλλα χρηματοδοτικά μέσα.
2ος Βασικός Άξονας: «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ»
Βασική μας προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους
ανθρώπους που παράγουν, εφαρμόζοντας ένα περιφερειακό σχέδιο που:
-πατάει στα πλεονεκτήματα της οικονομίας μας και αξιοποιεί τα Κοινοτικά
χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα
-βασίζεται στην συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά μας
ιδρύματα και
-προωθεί όλες εκείνες τις θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές που
εξαρτώνται από το κεντρικό κράτος για να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις.
Στηρίζω αυτούς που παράγουν σημαίνει ότι υλοποιούμε τις μεγάλες
υποδομές και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Τους ανθρώπους που παράγουν πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι οι
θεσμικοί φορείς, ο καθένας από την πλευρά του.
Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που τους φορτώνει με φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές. Είναι το βάρος που τους προσθέτει και ο Δήμος
που δεν κάνει τα απαραίτητα, η Περιφέρεια που δεν χρηματοδοτεί το Δήμο
να παρέχει διευκολύνσεις και δεν αξιοποιεί πολύτιμα κονδύλια για τις
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επιχειρήσεις, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και το Κράτος με την
γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τις επιχειρήσεις.
Πρέπει να πετύχουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις που
παράγουν για να τολμήσουν και άλλοι. Μόνο έτσι θα παραχθεί πλούτος και
θέσεις εργασίας
πιο κοντά
στους Πολίτες

πιο κοντά στους
Επιχειρηματίες

πιο Τουριστική
Περιφέρεια

Επιχειρηματικότητα –
Έρευνα – Καινοτομία
Θέσεις εργασίας αντί για
θέσεις απασχόλησης

Σύνδεση ερευνητικών
ιδρυμάτων με την
πραγματική οικονομία

Πολιτισμός - Τουρισμός Αθλητισμός

Φροντίδα Ευάλωτων
Ομάδων

Ψηφιακή Ανάπτυξη

Αστική Ανάπτυξη

Υγεία – Πρόνοια Εκπαίδευση

Ανάδειξη Αγροτικού Χώρου

Αναγέννηση Υπαίθρου

Ασφάλεια Πολιτών &
Περιουσίας
Στήριξη μικρών οικισμών με
μεταφορικές και λοιπές
διευκολύνσεις αστικού
τύπου

πιο Πράσινη
Περιφέρεια

Ενεργειακή Αναβάθμιση ΑΠΕ - Φυσικό Αέριο

πιο Συνδεδεμένη
Περιφέρεια
Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκών
Δικτύων και Διεθνούς
Αεροδρομίου Καστοριάς

πιο Αποτελεσματική
Περιφέρεια

Αποτελεσματική
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Σημαντικοί τουριστικοί
άξονες
Προστασία – Διαχείριση
Περιβάλλοντος –
Κλιματική Αλλαγή

Συνδυασμένες Μεταφορές

Συμμετοχική Συνδιαχείριση
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Θέλουμε η Δυτική Μακεδονία:
 Να φύγει από την πρώτη θέση στην κατάταξη της ανεργίας και να φτάσει την πρώτη θέση
στην κατάταξη της εργασίας
 Να στέκεται με αξιοπρέπεια κοντά στους ανθρώπους της που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
προβλήματα με αντάξιες υποδομές και υπηρεσίες
 Να προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε όλους τους
πολίτες
 Να ξεπεράσει και να αντιστρέψει τον αυξημένο ρυθμό μείωσης των επιχειρήσεων και να
δημιουργεί ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με βιώσιμες θέσεις απασχόλησης
 Να έχει ένα φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας
με εξαγωγικό χαρακτήρα
 Να επενδύει σημαντικότερα ποσά στην έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την
ενσωμάτωσή τους στην επιχειρηματικότητα
 Να σταματήσει το ρυθμό μείωσης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και να
ξαναγίνει παραγωγική περιφέρεια που αξιοποιεί τα τοπικά ποιοτικά της αγροτικά προϊόντα
 Να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις στους δείκτες τουρισμού και να αποτελεί ένα
αξιοπρεπή προορισμό για τους επισκέπτες της χώρας και του εξωτερικού
 Να σταματήσει να επιβαρύνει το περιβάλλον και να αποκτήσει ένα καθαρό περιβάλλον που
να σέβεται τον άνθρωπο και να συνυπάρχει αρμονικά
 Να έχει ένα φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης των πολιτών στις καθημερινές συναλλαγές με
τον πολίτη
 Να σταματήσει να αφήνει μισοτελειωμένα έργα και να σχεδιάζει προσεκτικά και να
υλοποιεί ολοκληρωμένα έργα υποδομών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης
 Να αξιοποιεί με προσεκτική ιεράρχηση τους διαθέσιμους πόρους και με στοχευμένη
αποτελεσματικότητα τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα

Με ολοκληρωμένες δράσεις και παρεμβάσεις που έχουν στόχους η Δυτική Μακεδονία:
 να φροντίζει για την καθημερινότητα του πολίτη, του αγρότη, του επιχειρηματία, του
άνεργου, του εργαζόμενου, του ατόμου με αναπηρίες, του μετανάστη, του ατόμου που
αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου της
καθημερινότητας
 να γίνει ανταγωνιστική παραγωγική και οικονομική περιφέρεια με πλήρη αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων και της ψηφιακής τεχνολογίας
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 να αξιοποιεί με ολοκληρωμένο και ενιαίο τρόπο τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τον
πολιτιστικό της πλούτο και τις φυσικές ομορφιές της
 να παραμείνει το Ενεργειακό Κέντρο της χώρας και να μετατραπεί σε περιοχή «Πράσινης»
Ενέργειας
 να προετοιμαστεί κατάλληλα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
 να διαχειρίζεται αειφορικά του υδάτινους πόρους, τα λύματα, τα απορρίμματα
 να προστατεύει και να αξιοποιεί την πλούσια βιοποικιλότητα και τη φυσική κληρονομιά
 να αναπτύξει υποδομές ευρυζωνικότητας νέας γενιάς και υποδομές συνδυασμένων
μεταφορών και που θα εξυπηρετούν το σύνολο της Περιφέρειας και θα συνδέονται με το
Πανευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών
 να έχει έξυπνες και λειτουργικές πόλεις που να εξυπηρετούν τους πολίτες και να προωθούν
την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Περιφέρεια
 να έχει όμορφα και δυναμικά χωριά που να συμμετέχουν και να στηρίζουν τη συνολική
αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας
 να αναπτύσσει και να παρέχει ολοκληρωμένες δραστηριότητες και υπηρεσίες στις ορεινές και
παραλίμνιες περιοχές
 να έχει μια Περιφέρεια με σύγχρονες υπηρεσίες που να μπορούν να εξυπηρετούν άμεσα και
φιλικά τους πολίτες και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο σύνθετο αντικείμενο του
σχεδιασμού και της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
περιοχή δουλειάς με ποιότητα και κοινωνική φροντίδα για όλους,
περιοχή ανάπτυξης ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων,
Περιφέρεια που σέβεται και φροντίζει το περιβάλλον,
«Πράσινο» Ενεργειακό Κέντρο,
ισχυρή ανταγωνιστική Περιφέρεια της Χώρας και της ΕΕ
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πιο κ οντ ά στ ου ς Π ολ ίτ ε ς

Ο θησαυρός της Δυτικής Μακεδονίας είναι οι άνθρωποί της. Η Περιφέρεια είναι το σπίτι μας.
Με συντονιστή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
Μετατρέπουμε την Ελπίδα σε Δράση.
Αλλάζουμε …
Αλλάζουμε τους ανθρώπους μας, αλλάζουμε την Περιφέρειά μας.
Φέρνουμε το συμπολίτη μας στο προσκήνιο.
Τον κάνουμε ενεργό και συμμέτοχο στις αποφάσεις που τον αφορούν.
Τον κάνουμε περήφανο που γεννήθηκε ή επέλεξε να ζήσει και να δημιουργήσει στη Δυτική
Μακεδονία.
Δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην καθημερινότητά του, στα προβλήματά του, στην
απασχόλησή του, στην ποιότητα ζωής του, στο χώρο που ζει και μεγαλώνει, στο περιβάλλον που
αναπτύσσεται.
Πιστεύουμε στη δύναμη της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί, να
οργανωθεί, να συντονιστεί και να κάνει θαύματα.

Να κάνει τη Δυτική Μακεδονία:
 Περιφέρεια με Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους
 Μία πρότυπη Περιφέρεια Συνεχούς Φροντίδας όλων των πολιτών
 Μία πρότυπη Περιφέρεια δημιουργίας, διαβίωσης και ανάπτυξης
 Μία Περιφέρεια που υπηρετεί με σεβασμό και ποιότητα όλους τους Πολίτες της
 Μία Περιφέρεια που νοιάζεται για τους Πολίτες και οι Πολίτες για την Περιφέρειά τους
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«ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» σημαίνει δημιουργούμε Θέσεις
εργασίας και όχι θέσεις απασχόλησης

Αποτελεί Κεντρικό Άξονα του Προγράμματός μας η Πρωτοβουλία να
εφαρμόσουμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ»
Το 2012, η ανεργία των νέων βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ήταν στην ατζέντα
διαδοχικών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και έγινε στόχος πολλών πολιτικών πρωτοβουλιών για την
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.
Αποφασίσθηκε τότε να γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα που το υιοθέτησαν όλοι που ονομάσθηκε
«Εγγύηση των Νέων» ως κεντρικό τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η πρωτοβουλία αυτή διέθεσε
περί τα 3 δισ. ευρώ σε χρηματοδότηση από την Κομισιόν για την στήριξη των νέων που ζουν σε
περιοχές με ανεργία νέων υψηλότερη του 25%.
Τότε που ανακοινώνονταν αυτές οι πρωτοβουλίες, πολλοί Υποστήριζαν ότι η ανεργία των νέων δεν
αποτελεί ένα μεγάλο αυτόνομο κοινωνικό πρόβλημα και ότι το πρόβλημα είναι η γενική ανεργία.
Προφανώς δεν είχαν έρθει στη Δυτική Μακεδονία για να δουν ότι όταν οι νέοι άνθρωποι φεύγουν
τότε κανένα αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν μπορείς να εφαρμόσεις. Και στη Δυτική Μακεδονία
έχουμε τέτοιες περιοχές που είναι πλέον στο κόκκινο.
Στο Δήμο Πρεσπών το πρόβλημα δεν είναι οι χρηματοδοτήσεις πλέον. Είναι οι άνθρωποι. Ανθρώπους
νέους δεν έχουμε γιατί έχουν φύγει. Με ποιους θα κάνουμε αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών; Με
ποιους μεταποίηση προϊόντων
Η Περιφέρειά μας βρίσκεται αντιμέτωπη με χαρακτηριστικά διλλήματα.
Τι θα λέγαμε και πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε να μείνει στον τόπο του αν βλέπαμε ένα νέο
άνθρωπο στο δρόμο στην έξοδο από τη Δεσκάτη με τη βαλίτσα στο χέρι να φεύγει για να βρει
δουλειά στο εξωτερικό;
Τι θα λέγαμε σε ένα νέο που σπούδασε προγραμματιστής, με ειδίκευση στις εφαρμογές
πληροφορικής και δεν δουλεύει στο αντικείμενό του. Εργάζεται σερβιτόρος σε ένα οινομαγειρείο στη
Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν υπάρχει δουλειά στον τόπο του. Γιατί δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό. Γιατί
εδώ είναι η οικογένεια, οι φίλοι του, η σχέση του.
Πόσα παιδιά δεν έχουν την «τύχη» αυτών των νέων στον τόπο μας; Πολλά, πάρα πολλά.
Στην Περιφέρειά μας η ανεργία των νέων είναι τρομακτική. Το 55% των ανέργων στη Δυτική
Μακεδονία είναι νέοι, ενώ σε περιοχές μας η ανεργία των νέων ξεπερνάει το 70% με αυξητικές
τάσεις (6,2% αύξηση της ανεργίας των νέων από το 2016 στο 2017). Οι αριθμοί είναι πραγματικά
τρομακτικοί.
ΓΙΑΥΤΟ η ΕΛΠΙΔΑ δεσμεύεται για την εφαρμογή του Προγράμματος «ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ».
Καθιερώνουμε «επίδομα» εργασίας, αντί για επίδομα ανεργίας, δηλαδή
χρηματοδοτούμε θέσεις εργασίας.
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Μέχρι το 2030 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), έχει ως κεντρικό πυλώνα
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, μέσα από το Σχέδιο Γιούνκερ, να χρηματοδοτήσει
χιλιάδες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Το Ταμείο που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση του Πακέτου Juncker και έχει
στόχο να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην κινητοποίηση κεφαλαίων για σημαντικές επενδύσεις.
Το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη» σκοπεύει να κινητοποιήσει πρόσθετες ιδιωτικές και
δημόσιες επενδύσεις τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία 2015-2017, εκ των οποίων
τα 60 δις ευρώ θα είναι για συμβάσεις δημοσίων έργων.
Μέχρι σήμερα κανένα συγκροτημένο περιφερειακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα
από την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων δεν υποβλήθηκε στο Σχέδιο Γιούνκερ.
Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε, να συντονίσουμε, να ωριμάσουμε και να υποστηρίξουμε την
κατάθεση προτάσεων, για μικρές και μεγάλες επενδύσεις, γνωρίζοντας πως να τις τεκμηριώσουμε
για να γίνουν δεκτές, και να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που χρειάζονται για να επιδοτηθούν νέες
επιχειρήσεις και να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας.
Θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουμε και με τα έργαπου θα προκύψουν με τις χρηματοδοτήσεις
που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλα χρηματοδοτικά μέσα.
Έτσι δημιουργούμε θέσεις εργασίας για:
·

τα 433 (1,5%) μονογονεϊκά νοικοκυριά, όπου ο γονέας δεν εργάζεται,

·

τα 2.269 (8,0%) νοικοκυριά με δύο άνεργους γονείς

·

τα Άτομα με Αναπηρία.

·

τους ανέργους άνω των 55 για να εξασφαλίσουν την έξοδο τους στη σύνταξη

·

τις γυναίκες για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες στην αγορά εργασίας.

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της ανεργίας στηρίζονται σε τρεις βασικές αρχές:


Αρχή της Εργασίας και όχι της απασχόλησης.



Αρχή της Τελευταίας Καταφυγής: Η Αυτοδιοίκηση μαζί με το Δημόσιο Τομέα αποτελούν την
τελευταία καταφυγή του ανέργου, αν υπάρξει αδυναμία εύρεσης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα.



Αρχή της ενίσχυσης της Αυτόνομης Διαβίωσης που σημαίνει ότι περιορίζουμε την Προνοιακή
υποστήριξη των ανέργων σε αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν και σε αυτούς που έχουν
ανάγκη προσωρινής μεταβατικής στήριξης.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας:


Προχωρούμε άμεσα στη δημιουργία και λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου
Απασχόλησης με αποκεντρωμένα γραφεία στις περιφερειακές Ενότητες για την ολοκληρωμένη
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αντιμετώπιση και ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού
και εργασιακού αποκλεισμού.


Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους και την Εκκλησία που μπορούν να αναλάβουν πλήρως τις
υπηρεσίες Πρόνοιας και το Ταμείο για τη Φτώχεια (Επισιτιστική Βοήθεια, Κοινωνικά
Παντοπωλεία κ.α.), έτσι ώστε η Περιφέρεια να ασχοληθεί με την ενεργητική απασχόληση, τη
δημιουργία δηλαδή θέσεων εργασίας.



Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης σε συγκεκριμένους
ανέργους, για συγκεκριμένες θέσεις ανά τομέα και γεωγραφική ενότητα.



Στηρίζουμε Προγράμματα Εργασίας για άνεργους νέους. Αξιοποιούμε το εξαιρετικό δυναμικό
των νέων επιστημόνων, όπως των νέων μηχανικών με την ένταξή τους σε προγράμματα, υπό
την καθοδήγηση έμπειρων

καταξιωμένων μελετητών, για την ανάπλαση, αναβίωση, ή

υιοθέτηση ερειπωμένων χωριών στη Δυτική Μακεδονία για να κάνουν το δικό τους
«Νυμφαίο». Χωριά όπου θα προσκαλούν νεολαίες άλλων χωρών και ομογενείς της περιοχής.
Θα αναλαμβάνουν επίσης να μελετήσουν και να δώσουν αρχιτεκτονική ταυτότητα στα αστικά
κέντρα και τους οικισμούς μας.


Προωθούμε τα Προγράμματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μακροχρόνια ανέργων.



Στηρίζουμε τα Προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων στον ιδιωτικό τομέα με παροχή
κινήτρων για τις επιχειρήσεις.

 Υλοποιούμε Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε συγκεκριμένες
κατηγορίες ανέργων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 Δημιουργούμε δομή δια βίου κατάρτισης στις ΤΠΕ, οργανώνουμε προγράμματα κατάρτισης
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με αξιοποίηση των σχολικών
εργαστηρίων πληροφορικής.

Η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας αποτελεί το
επίκεντρο όλων των αναπτυξιακών πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και έργων της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
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Φροντίδα Ευάλωτων Ομάδων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης ΑμεΑ
 Οργανώνουμε το Δίκτυο Προσβασιμότητας ΑμεΑ στην Περιφέρεια,
εντοπίζουμε, καταγράφουμε, κατανοούμε και αντιμετωπίζουμε
έγκαιρα και πρακτικά τα θέματα προσβασιμότητας και
εξυπηρέτησης των ΑμεΑ.

Η προσβασιμότητα είναι
δικαίωμα για όλους,
όχι φιλανθρωπία

 Στηρίζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις για τις
όμορφες αυτοσχέδιες ράμπες για ΑμεΑ σε συνεργασία με Δήμους,
Συλλόγους ΑμεΑ, μαθητές, φοιτητές και άλλους φορείς.
 Στηρίζουμε τη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων ΑμεΑ, δίνουμε τη
δυνατότητα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ένταξης στην
κοινωνία των συμπολιτών μας με αναπηρίες εφόσον έχουν την
ικανότητα να εργαστούν σε προσαρμοσμένες θέσεις εργασιας.
 Δημιουργούμε πιλοτική δομή αυτόνομης διαβίωσης με λειτουργική υποστήριξη των ΑμεΑ με
την αξιοποίηση κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων
 Στηρίζουμε τη δημιουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, δίνουμε τη
δυνατότητα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής
ένταξης ατόμων με νοητική ανεπάρκεια, κινητικές αναπηρίες, ψυχικές ασθένειες.
 Στηρίζουμε τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων σε συνεργασία
με τους σχετικούς φορείς στους δρόμους, στις πλατείες, σε υπαίθριους και ηµιυπαίθριους
χώρους αλλά και «Κατ’ Οίκον» στα σπίτια των συνανθρώπων μας που δεν έχουν πρόσβαση.
Δράσεις για τους Ηλικιωμένους Συμπολίτες μας
 Στηρίζουμε την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας «Τρίτη Ηλικία – Αισθάνομαι Ασφαλής 24 ώρες το 24ωρο» με τη δημιουργία της
υπηρεσίας Τηλεειδοποίησης «Κόκκινο Κουμπί», στέλνουμε άμεσα την αναγκαία βοήθεια,
βρισκόμαστε στο πλευρό των ηλικιωμένων ανά πάσα στιγμή της ημέρας, παρέχοντας
ψυχολογική, ιατρική υποστήριξη και άλλες πρακτικές υπηρεσίες.
 Στηρίζουμε τη δημιουργία νέου προγράμματος εθελοντικής δράσης “Εθελοντής Γείτονας”,
βοηθούμε μία γιαγιά ή έναν παππού στην πολυκατοικία ή τη γειτονιά μας. Σε περίπτωση
άμεσης και έκτακτης ανάγκης του ηλικιωμένου, το γραφείο της ζωής επικοινωνεί για να
σταθούμε δίπλα του μέχρι να φτάσει η απαραίτητη βοήθεια.
 Στηρίζουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», συνεχίζουμε την αδιάκοπη παροχή
πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλους τους δημότες, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και
χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας υποστηρικτικών, ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Ενισχύουμε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ατόμων, την υποβοήθηση της
αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης και την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντός
τους.
 Στηρίζουμε τη μετατροπή των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων. Στηρίζουμε τη λειτουργία τους, παρέχουμε ιατρική,
κοινωνικο-ψυχολογική στήριξη, οργανώνουμε δημιουργικές δραστηριότητες, αξιοποιούμε τις
ικανότητες και ενεργοποιούμε τα άτομα τρίτης ηλικίας.
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 Στηρίζουμε την οργάνωση ενός νέου προγράμματος «Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας», για
τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους σε διάφορα
θέματα, όπως τις σχέσεις των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τα εγγόνια τους, τη χρήση των
κινητών, τη χρήση του διαδικτύου, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του
περιβάλλοντος, κ.α. Οι ηλικιωμένοι μας αισθάνονται περισσότερο χρήσιμοι, τονώνεται η
αυτοπεποίθησή τους, παραμένουν ενεργοί.
Δράσεις Στήριξης Ευάλωτων Ομάδων
 Στήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών
σε όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
 Στήριξη των δράσεων κοινωνικής ένταξης των συμπολιτών μας Ρομά (βελτίωση συνθηκών
διαβίωσης, επιδότηση ενοικίου, βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, προώθηση στην απασχόληση).
 Οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων
Ομάδων, καθώς σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχουν συνάνθρωποι μας που το
χρειάζονται.
 Οργανώνουμε σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις, τους Δήμους και τους φορείς το Δίκτυο
Κοινωνικής Προστασίας και Καταπολέμησης της Φτώχειας για τη συστηματική και
ολοκληρωμένη στήριξη των Ευάλωτων Ομάδων, καταγράφουμε συστηματικά τις ανάγκες τους
και υλοποιούμε τις ενέργειες συνεχούς υποστήριξής τους.
Σημαντικό ρόλο στο Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Καταπολέμησης της Φτώχειας έχουν οι
Μητροπόλεις και οι Δήμοι, που ανταποκρίνονται ήδη στην κοινωνική τους αποστολή με την
ανάπτυξη πλήθους δράσεων και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών για την ανακούφιση όσων
έχουν ανάγκη και δαπανούν σημαντικά ποσά για το φιλανθρωπικό και κοινωνικό τους έργο.
 Στηρίζουμε τους Δήμους και την Εκκλησία που μπορούν να αναλάβουν πλήρως τις υπηρεσίες
Πρόνοιας και το Ταμείο για τη Φτώχεια (Επισιτιστική Βοήθεια, Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.α.).
 Στηρίζουμε την οργάνωση του θεσμού της
Κοινωνικών Παντοπωλείων, την υλοποίηση
εφαρμογή του προγράμματος «Κουπόνι της
δράσεις κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας
οικογενειών.

Τράπεζας Τροφίμων, της δημιουργίας των
της δράσης «Μαγειρική της Αγάπης», την
Ζωής», αντιμετωπίζουμε με ολοκληρωμένες
το πρόβλημα των οικονομικά ασθενέστερων

 Στηρίζουμε τη διοργάνωση bazaar διαφόρων αντικειμένων, τη δημιουργία ιστοσελίδας για
δωρεάν προσφορά ζήτηση και ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, την προώθηση δράσεων
ανταλλαγής αντικειμένων (ρούχα, έπιπλα, συσκευές, κ.α.), την εφαρμογή ενός προγράμματος
«Χαρίστε τα Παιχνίδια των Παιδιών σας», την οργάνωση του θεσμού για το Ετήσιο Χαριστικό
Παζάρι Δυτικής Μακεδονίας και χαρίζουμε διάφορα αντικείμενα σε όσους έχουν ανάγκη,
αντιμετωπίζουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, στηρίζουμε τις άπορες οικογένειες και τις ευπαθείς
ομάδες.
 Προωθούμε τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και δράσεων ενάντια στη φτώχεια και
στον κοινωνικό αποκλεισμό (ποδοσφαιρικοί αγώνες, ποδηλατικοί αγώνες, θεατρικές
παραστάσεις, κ.α.).
 Προωθούμε τη δημιουργία των Παραδοσιακών Αγροκτημάτων για τους Άπορους Συμπολίτες
μας με κήπους, με φυτώρια, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης οικόσιτων ζώων και
παρέχουμε τη χρήση τους στους συμπολίτες μας που δεν διαθέτουν αγροτική γη, όμως
επιθυμούν να καλλιεργήσουν τα δικά τους κηπευτικά.

Δημιουργία ενός Σύγχρονου Δικτύου Φροντίδας
για το ΠΑΙΔΙ, τον Ηλικιωμένο, τα ΑΜΕΑ, τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις πραγματικές ανάγκες
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Υγεία – Πρόνοια

Στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ αναπτύσσονται οι γνωστές ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) στις αστικές
περιοχές. Όμως στελεχώνονται με γενικούς γιατρούς που μετακινούνται από Περιφερειακά Ιατρεία
(βλ Επταχώρι, Δρέπανο, Λευκοπηγή, Νεάπολη, Μικρόκαστρο). Ουσιαστικά ξεγυμνώνεται η
ύπαιθρος από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ, εξαντλείται η συζήτηση στον αριθμό των νοσοκομείων όταν τα
προβλήματα είναι καυτά στην καθημερινή λειτουργία τους:
- Υποστελέχωση ή στην καλύτερη περίπτωση οριακή στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό,
- Επιλεκτική ενίσχυση νοσοκομειακών μονάδων, ως προς τη στελέχωση και τον ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψην τα διεθνή πρότυπα για την ανάπτυξή τους.
- Το νέο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης του ΕΣΥ, θα δημιουργήσει προβλήματα στις νοσοκομειακές
μας μονάδες καθώς εισάγει το χαρακτηρισμό νοσοκομειακών μονάδων ως Κέντρα Εκπαίδευσης
Ειδικευόμενων γιατρών. Πολλά νοσοκομεία της επαρχίας δεν θα έχουν αυτό το χαρακτήρα και θα
στερηθούν τις υπηρεσίες σημαντικού αριθμού νέων γιατρών.
- Οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων, ενδέχεται να οδηγήσουν στην καλύτερη περίπτωση σε
υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και στη χειρότερη στην αναστολή της
λειτουργίας τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, είναι
η Ιατρική μετανάστευση.

Δράσεις Στήριξης Υγείας - Πρόνοιας
Η Υγεία και η Πρόνοια αποτελούν ύψιστες Προτεραιότητες.




Διεκδικούμε την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια, τουλάχιστον στην Πρωτοβάθμια
περίθαλψη.
Πλήρης ανάπτυξη μονάδων υγείας με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού και τα διεθνή πρότυπα,
και όχι προς εξυπηρέτηση μικροπαραταξιακών συμφερόντων.
Διεκδικούμε και στηρίζουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός γενικού πλαισίου
υποδομών και δομών διασφάλισης της υγείας των πολιτών σε συνεργασία με τις τοπικές
αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά πρωτίστως με τους πολίτες της Δυτικής
Μακεδονίας.



Προτάσσουμε τη συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών Μονάδων για την αποτελεσματικότερη
και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.



Φροντίζουμε να λειτουργήσουν οι αναξιοποίητες υποδομές με σύγχρονες χρηματοδοτικές
πρακτικές σε συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα.
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Αγωνιζόμαστε για να εξοπλιστούν και να στελεχωθούν τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).



Στηρίζουμε τον εξοπλισμό για τη βέλτιστη λειτουργία της ογκολογικής κλινικής στο
Μποδοσάκειο Νοσοκομείο.

 Οργανώνουμε προγράμματα με Εθελοντικές Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής με έμφαση στα
παιδιά, υλοποιούμε εκστρατείες προληπτικής ιατρικής με τη συμμετοχή των κοινωνικών
φορέων και των εξειδικευμένων συμπολιτών μας.
 Προωθούμε και στηρίζουμε τις Δράσεις Εθελοντικής Υποστήριξης της Ζωής, με εκστρατείες
Αιμοδοσίας, με τις Ομάδες Δοτών Μυελού των Οστών, με τους Δωρητές Οργάνων του Σώματος.
 Στηρίζουμε το πρόγραμμα «Δωρεάν Νοσηλεία κατ’ οίκον στη Δυτική Μακεδονία» σε
συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό των κοινωνικών φορέων της περιοχής μας,
προσφέρουμε στους ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλευτική φροντίδα στο δικό τους
περιβάλλον.
 Στηρίζουμε τις Δράσεις Στήριξης των Εξαρτημένων Ατόμων από αλκοόλ, από ναρκωτικά και
άλλες ουσίες, είμαστε στο πλευρό των εθισμένων συμπολιτών μας, τους βοηθάμε στον αγώνα
της απεξάρτησης και φροντίζουμε για την επανένταξή τους στην κοινωνική δραστηριότητα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
μεριμνά για τη διασφάλιση του μεγαλύτερου αγαθού,
τη θωράκιση της υγείας όλων των πολιτών
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Εκπαίδευση

Οι σύγχρονες Πανεπιστημιουπόλεις με ξενόγλωσσα τμήματα στις σχολές και τα ερευνητικά
ινστιτούτα, είναι στοιχεία μιας περιοχής με ανάπτυξη.
Το μεγάλο στοίχημα για την Περιφέρεια είναι να θωρακίσει τις Περιφερειακές Σχολές με σύγχρονες
υποδομές και να προχωρήσει στη σύσταση νέων εδρών και αγγλόφωνων τμημάτων που θα
προσελκύουν φοιτητές και άλλων χωρών κυρίως των Βαλκανικών.

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Δίνουμε ώθηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την ολοκλήρωση των υποδομών του
και τη θωράκιση των Σχολών του.



Στηρίζουμε τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, ώστε να καταστούν:
 Ελκυστικά για τους καθηγητές και τους φοιτητές.
 Σημεία αναφοράς στα Δυτικά Βαλκάνια με πολλές και σημαντικές διεθνείς συνεργασίες
στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 Αρωγοί των φορέων και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.



Προωθούμε την αξιοποίηση του θεσμού των επώνυμων εδρών - δημιουργία αγγλόφωνων
τμημάτων για φοιτητές άλλων χωρών - ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων.



Ενισχύουμε την ανάπτυξη δράσεων Έρευνας - Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το περιβάλλον,
την ενέργεια, τα τοπικά προϊόντα, την επιχειρηματικότητα.



Στηρίζουμε τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας και ενισχύουμε την
ανάπτυξη της Περιφερειακής Οικονομίας.



Προωθούμε τη δικτύωση με ανεπτυγμένα κέντρα καινοτομίας και γνώσης.

Στην Προσοχολική και Σχολική Εκπαίδευση


Στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός σχεδίου για τη μετατροπή της Δυτικής
Μακεδονίας σε πιλοτική Περιφέρεια στη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων, έτσι ώστε τα
παιδιά όλης της Περιφέρειας ανεξάρτητα από το αν κατοικούν στην ύπαιθρο ή στις κωμοπόλεις
να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης.



Στήριξη της ολοκλήρωσης – συντήρησης – βελτίωσης σχολικών υποδομών και απόκτηση
ποιοτικότερων σχολικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Διαμόρφωση αύλειων
χώρων σχολικών μονάδων – μετατροπή σε πολυλειτουργικούς χώρους δημιουργικής
απασχόλησης των παιδιών.
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Προώθηση της δημιουργίας σύγχρονων Σχολικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με
τομεακή κατεύθυνση και σύνδεση με την αγορά εργασίας.



Προώθηση της ψηφιακής παιδείας στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας.
Ενισχύουμε τη δημιουργία των τάξεων του μέλλοντος, των ψηφιακών και των φιλικών στο
περιβάλλον βιοκλιματικών σχολείων.



Στήριξη της δημιουργίας δομής δια βίου κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών με αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής.

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις στη Σχολική Εκπαίδευση
Στηρίζουμε τη δημιουργία των Πράσινων Σχολείων με Λειτουργικές
Σχολικές Αυλές, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των τεχνολογιών της πληροφορικής
και των επικοινωνιών σε συνεργασία με τους επιστημονικούς,
ερευνητικούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της
σχολικής κοινότητας.
 Στηρίζουμε νέα προγράμματα «Ενεργοί Γονείς Αλλάζουν τα
Σχολεία», για τη συνδιαμόρφωση των Σχολικών Χώρων και τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης των
παιδιών μας.
 Στηρίζουμε την οργάνωση προγραμμάτων Εμπλουτισμένης Εκπαίδευσης για μη Προνομιούχα Παιδιά,
προσφέρουμε δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά μας που δεν έχουν τη δυνατότητα,
οικονομικά ή κοινωνικά ή λόγω άλλων περιορισμών, βοηθούμε να αναπτύξουν τα ταλέντα και τα φυσικά
τους χαρίσματα.
 Στηρίζουμε την υλοποίηση προγραμμάτων «Εκδρομή της Αγάπης», προσφέρουμε δωρεάν πρότυπες
εκπαιδευτικές εκδρομές αναψυχής στην ελληνική ύπαιθρο σε παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ εκδρομή ή
δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε για οικονομικούς ή/και κοινωνικούς λόγους.
 Προωθούμε τη διοργάνωση νέων προγραμμάτων «Παιδιά εν Δράσει», δημιουργικά φεστιβάλ, μία
ευχάριστη ανατρεπτική γιορτή για τα παιδιά μας στους δρόμους και σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους με
Μουσικά συγκροτήματα, παραστάσεις με μαριονέτες, video προβολές, performances, εκθέσεις
φωτογραφίας και εικαστικών, χορός, θέατρο δρόμου, παραμύθια, τσίρκο, graffiti, visuals, επιδείξεις skate
& ΒΜΧ, κέφι, φαντασία, δημιουργία, επικοινωνία.
 Στηρίζουμε τη διοργάνωση των Ετήσιων Συναντήσεων Μαθητικής Δημιουργίας με όλα τα σχολεία της
Περιφέρειας στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Όλοι οι μαθητές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
αποκαλύπτοντας ταλέντα και ικανότητες που σπάνια έχουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν (μουσικές
εκδηλώσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις, ερευνητικές εργασίες,
κατασκευές, θεματικές δημιουργίες, κ.α.).
 Στηρίζουμε την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος «Καλοκαίρι στη Δυτική Μακεδονία … για τα
Παιδιά», δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες τους.
Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, μουσεία και άλλους φορείς οργανώνουμε ενδιαφέροντα
εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια που προσφέρουν γνωριμία με τη φύση, την τοπική ιστορία,
την παράδοση, τις τέχνες, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα.

Η δημιουργική απασχόληση και
η ανάπτυξη των ταλέντων και των χαρισμάτων των παιδιών μας
στις πρώτες προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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Ασφάλεια Πολιτών και Περιουσίας

Οι Πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς
Στεκόμαστε δίπλα στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική για να αποκτήσουν σύγχρονο εξοπλισμό
που θα τους βοηθήσει στο έργο τους, θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας τους και θα τους
επιτρέπει να σταθούν με τη σειρά τους αποτελεσματικά δίπλα στον κάθε Πολίτη.

Ενδυνάμωση συνοριακών και απομακρυσμένων οικισμών για να
παραμείνουν ζωντανοί
Οι οικισμοί στην συνοριακή περιοχή και οι απομακρυσμένοι από τα αστικά και ημιαστικά κέντρα
εγκαταλείπονται από τους κατοίκους τους και ερημώνουν. Η στήριξη αυτών των μικρών οικισμών με
μεταφορικές και λοιπές διευκολύνσεις αστικού τύπου ταυτόχρονα με την δημιουργία θέσεων
εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παραμονή των νέων και των οικογενειών με μικρά
παιδιά
στους
οικισμούς
αυτούς
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πιο κ οντ ά στ ου ς Επ ιχει ρη ματ ίες

Δεν θα ήταν υπερβολή αν χαρακτηρίζαμε σήμερα σχεδόν «εχθρικό» το περιβάλλον ανάπτυξης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο σε χρηματοδοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ίδρυσης και
λειτουργίας τους.
Είναι αλήθεια πως στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν και λειτουργούν σημαντικές και αξιόλογες
επιχειρήσεις. Πολλές μικρές και λίγες μεγάλες επιχειρήσεις που όμως αντιμετωπίζουν σοβαρά
εμπόδια. Πολλές φορές παλεύουν μόνες τους να εξασφαλίσουν τις βασικές υποδομές ύδρευσης,
αποχέτευσης, διαχείρισης λυμάτων, διαχείρισης απορριμμάτων, πρόσβασης σε οπτικές ίνες,
πρόσβασης σε τηλεθέρμανση. Ταλαιπωρούνται μέχρι να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις
αδειοδοτήσεων και έναρξης της λειτουργίας τους.
Βασική μας προτεραιότητα είναι η στήριξη με κάθε τρόπο των επιχειρηματιών, δηλαδή των
ανθρώπων που παράγουν πλούτο στον τόπο μας, ενισχύουν την τοπική μας οικονομία και δίνουν
ευκαιρίες για εργασία στους συμπολίτες μας.
Κατανοούμε τα «γραφειοκρατικά» προβλήματα στο χώρο της επιχειρηματικότητας και δίνουμε
λύσεις σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες, τους συλλογικούς τους φορείς, τους φορείς της
Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης.
Προωθούμε τη δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών
(τύπου ΚΕΠ). Δημιουργούμε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας.
Ενισχύουμε τη βελτίωση – επέκταση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων. Ενισχύουμε τις δράσεις εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Διευκολύνουμε την
πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία παροχής χαμηλότοκων δανείων, εγγυήσεων,
κεφαλαίου κίνησης.
Ενισχύουμε τις ερευνητικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων.
Στήριξη της υλοποίησης του Master Plan της Γούνας με έμφαση στις εξαγωγικές δραστηριότητες.
Χρηματοδότηση μιας στοχευμένης στρατηγικής Προώθησης και Προβολής, καθετοποίηση της
παραγωγής, δημιουργία απαιτούμενων υποδομών και ερευνητικού Ινστιντούτου, στήριξη της νέας
γενιάς επιχειρηματιών για να ασχοληθεί με τον κλάδο με σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, η
δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για τεχνίτες γούνας, αξιοποίηση των εκθεσιακών κέντρων,
χωροθέτηση ζωνών ανάπτυξης των γουνοφόρων ζώων σε αρμονική συνύπαρξη με τον πρωτογενή
τομέα.
Στηρίζουμε την κατασκευή των απαραίτητων δημόσιων υποδομών στήριξης της
επιχειρηματικότητας και προχωρούμε στην ολοκλήρωση των μεγάλων υποδομών, των
διευρωπαϊκών δικτύων.
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Επιχειρηματικότητα – Έρευνα – Καινοτομία



Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας – Έρευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτομίας με στόχους:
 Τη συνεργασία και τη συνέργια των υφιστάμενων δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας,
της έρευνας και της τεχνολογίας


Τη μελέτη και καταγραφή των δυνατοτήτων και των επενδυτικών ευκαιριών της
Περιφέρειας και τη συστηματική και επιστημονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
επενδυτών



Τη συστηματική καταγραφή των ερευνητικών αναγκών και δυνατοτήτων και την προώθηση
των συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών – ακαδημαϊκών φορέων και των επιχειρηματιών



Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής του σχεδίου στρατηγικής της
Περιφέρειας για την έξυπνη εξειδίκευση σε τομείς που η Δυτική Μακεδονία έχει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα (ενέργεια, τηλεθέρμανση, διαχείριση απορριμμάτων, ποιοτικά
τοπικά προϊόντα, γούνα, κρόκος, κλάδος μετάλλου, μάρμαρα, υδατικοί πόροι)



Την ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη στήριξη για την προετοιμασία και
συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία



Την παρακολούθηση των εξελίξεων στους διάφορους κλάδους και αγορές (στην Ελλάδα και
το εξωτερικό) – ενημέρωση των επιχειρήσεων

 Τις δυνατότητες προώθησης και στήριξης των εξαγωγών
 Την οργανωμένη συμμετοχή επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές εκθέσεις και συνέδρια της
χώρας και του εξωτερικού
 Τις δυνατότητες ανάπτυξης διασυνοριακών και διακρατικών επιχειρηματικών συνεργασιών
 Τη συνεχή καταγραφή των προβλημάτων και των αδυναμιών ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας και την προώθηση προτάσεων και λύσεων αντιμετώπισης και
ανάπτυξης ενός φιλικού και αποτελεσματικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε
συνεργασία με εξειδικευμένα και πετυχημένα στελέχη του επιχειρηματικού χώρου
 Ανάπτυξη υποδομών και δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας. Δημιουργία θερμοκοιτίδων
με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων
επιχειρήσεων.
 Στήριξη – προώθηση δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της
ποιότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, την προώθηση
της εξωστρέφειας και τη στήριξη συνεργασιών και δικτυώσεων
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Στήριξη δημιουργίας νέων καινοτόμων επενδυτικών προτάσεων (μηλόξυδο, λιαστές ντομάτες,
αποξηραμένα τσιπς φρούτων για corn flakes, έλαια των αρωματικών φυτών για καλλυντικά,
ποιοτικά τρόφιμα, ζωοτροφές κ.α).



Προώθηση ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης του κλάδου των κατασκευών με την αξιοποίηση
των ευκαιριών των μεγάλων έργων υποδομών, των μετεγκαταστάσεων των οικισμών, του
προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον», της ανακατασκευής των όψεων και των εισόδων των
οικισμών μας που έχουν τουριστική σημασία και θέλουμε να αποτελέσει πρόκληση για τους
νέους επιστήμονες και τους τεχνίτες της περιοχής μας και πηγή εισοδημάτων για τον
κατασκευαστικό κλάδο.



Στηρίζουμε την εφαρμογή ολοκληρωμένης παρέμβασης για τον κλάδο του μαρμάρου.



Προώθηση της άμεσης εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου απλοποίησης του θεσμικού
πλαισίου ίδρυσης, λειτουργίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων.

 Στήριξη – προώθηση δράσεων των επενδυτικών ευκαιριών αξιοποίησης της ζήτησης των
γειτονικών χωρών και της προώθησης της ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλής ζήτησης από
κατοίκους γειτονικών χωρών (υπηρεσίες
υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αγορά
καταναλωτικών αγαθών, κ.α.)
 Στήριξη της διοργάνωσης Ετήσιων Επιχειρηματικών Forum με βασικό στόχο (i) την ανάπτυξη
επιχειρηματικών συνεργασιών με επιχειρήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, (ii)
την προσέλκυση επενδυτών και (iii) την επαφή των νέων επιχειρηματιών με τους φορείς
χρηματοδότησης.
 Προβολή – προώθηση των τοπικών προϊόντων όχι μόνο στις αγορές του εσωτερικού αλλά και
του εξωτερικού, με έμφαση στην ποιότητα.


Στήριξη της μετεξέλιξης του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών
Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (πρώην ΙΤΕΣΚ) σε Βαλκανικό Ενεργειακό Ερευνητικό Ινστιτούτο με
έμφαση στις Καθαρές Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας και στην Ενεργειακή Περιβαλλοντική
Τεχνολογία.



Στήριξη της μετεξέλιξης του Κέντρου Περιβάλλοντος σε Βαλκανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο
Περιβάλλοντος.
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Ψηφιακή Ανάπτυξη

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφερειακής Οικονομίας και της Κοινωνίας συνεχίζει να
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Χρειάζονται αποτελεσματικές επενδύσεις σε
ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων προκειμένου να ανταποκρίνεται η Περιφέρεια στο
παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ακόμη χρειάζονται επενδύσεις για τη βελτίωση του επιπέδου πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα και
χρήσης του διαδικτύου από τους πολίτες, του επιχειρηματίες και τις δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο
να προσεγγίσουμε τουλάχιστον το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Δημιουργούμε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ψηφιακής Ανάπτυξης.



Σχεδιάζουμε το Περιφερειακό Σχέδιο Ψηφιακής Ανάπτυξης και προωθούμε τις δράσεις για την
πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας.



Προωθούμε τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, της
κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης (e-gov, e-health, e-education, e-culture).



Αναπτύσσουμε τις ψηφιακές εφαρμογές στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της
Περιφέρειας. Στηρίζουμε τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου για την ψηφιακή
αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση, τη μηδενική ταλαιπωρία
και την εξοικονόμηση πόρων.



Στηρίζουμε την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την απόκτηση
ψηφιακών δεξιοτήτων.
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Ανάδειξη του Αγροτικού Χώρου

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη και την
Αναγέννηση της Υπαίθρου στην Περιφέρεια.


Διασφαλίζουμε την κατασκευή των αρδευτικών στη Βόρεια Ζώνη Πολυφύτου, το Νεστόριο, την
Τριανταφυλλιά, την Κνίδη. Στηρίζουμε την ολοκλήρωση των «ημιτελών» έργων.



Στηρίζουμε τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών (αγροτική οδοποιία, παράλληλα έργα
αναδασμού, αντιπλημμυρικά έργα).



Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να συσταθούν Ομάδες Παραγωγών και στηρίζουμε την
εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.



Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες και προχωρούμε στην πιστοποίηση και την τυποποίηση
των 32 δυναμικών αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας (μήλα, ροδάκινα, κρόκος, αρωματικά
φυτά, φασόλια, τυροκομικά, κρασιά, κ.α.) και την προώθηση τους στις αγορές.



Προωθούμε τη δημιουργία φορέα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τις δράσεις σύνδεσης
της αγροδιατροφής με τον τουρισμό.



Στηρίζουμε την κτηνοτροφία επαναφέροντας την εξισωτική αποζημίωση στους κτηνοτρόφους.



Προωθούμε την κατασκευή πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων.



Στηρίζουμε τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου γενετικής βελτίωσης ντόπιων φυλών ζωικού
κεφαλαίου.



Διαμορφώνουμε ένα ενιαίο περιφερειακό καλλιεργητικό πλάνο και επιμέρους πλάνα για κάθε
ειδική ζώνη καλλιεργειών.



Προωθούμε τη Γεωργία Ακριβείας και



Συστήνουμε Τράπεζα σπόρων φυτικής παραγωγής.



υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την κατάρτιση γύρω από τα θέματα της
παραγωγής, της τυποποίησης και της προώθησης προϊόντων



Προωθούμε τη δημιουργία Δικτύου Γραφείων Ενημέρωσης Αγροτών για την καλύτερη
ενημέρωση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τους αγρότες μας.



Στηρίζουμε τη διοργάνωση Εκθέσεων Τοπικών Προϊόντων και προώθησης των ποιοτικών
παραδοσιακών μας προϊόντων.

Ο Αγροτικός Τομέας αποτελεί το θεμέλιο λίθο
της Αναπτυξιακής Διαδικασίας της Περιφέρειας
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πιο Του ρ ιστ ικ ή Περ ι φέρε ι α

Ο τουρισμός μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά στην αύξηση των εξαγωγών και της τοπικής
οικονομίας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας.
Βασική προτεραιότητα να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε τον πολιτιστικό πλούτο (συνολικά 500
μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι) και τη φυσική μας κληρονομιά (2 Εθνικοί Δρυμοί, 26
προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000, κ.α.) σε συνδυασμό με τα τοπικά παραδοσιακά μας
προϊόντα και να δημιουργήσουμε ενιαία τουριστικά πακέτα που θα βρίσκονται στα γραφεία
τουρισμού της χώρας και της Ευρώπης.
Γιορτές του Χειμώνα
Αξιοποιούμε το μεράκι των συλλόγων μας και χρηματοδοτούμε γενναία ένα αναπτυξιακό πολιτιστικό
και τουριστικό σύνολο για να δημιουργήσουμε τις γιορτές του χειμώνα.
Ξεκινώντας από τον Οκτώβριο από τη γιορτή τη πίτας και του Μελιού στο Λέχοβο, συνεχίζοντας τον
Νοέμβριο με τα Πολυκάρπια των Μικρασιατών στην Εορδαία, τις γιορτές τσίπουρου και τα Καζάνια
το Δεκέμβριο, το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με τις Φωτιές της
Φλώρινας, τα Ραγκουτσάρια στη Σιάτιστα, τα Μπουμπουσάρια στη Καστοριά, τα Μωμοέρια και τα
Κοτσαμάνια στη Κοζάνη, τα Ανακατωσάρια στα Γρεβενά, έως το Καρναβάλι της Κοζάνης το
Φεβρουάριο και τις Λαζαρίνες τον Απρίλιο.


Πολιτιστικοί σύλλογοι, σε συνεργασία με προσκεκλημένους σεφ θα προσφέρουν γεύσεις του
τόπου τους, κάνοντας μόδα τη Δυτικομακεδονική Αγροδιατροφή.



Από την Περιφέρεια θα προσφέρονται ξεναγοί για επισκέψεις στα πολιτιστικά αξιοθέατα
προσαρμοσμένες σε ευέλικτα πακέτα από έμπειρους ξεναγούς σε συνεργασία με νέες
επιχειρήσεις ξενάγησης που πρέπει να δημιουργηθούν στο πλαίσιο των Νέων Ελεύθερων
Επαγγελματιών.



Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους συλλόγους θα προσκαλεί την απανταχού
Δυτικομακεδονική Ομογένεια. Η πρόσκληση θα γίνει θεσμός και θα επαναλαμβάνεται κάθε
χρόνο

Δρόμοι των Λιμνών

Αξιοποιούμε το μεγάλο τουριστικό και πολιτιστικό πλεονέκτημα διασύνδεσης των λιμνών της
Περιφέρειας: τις Πρέσπες, το σύμπλεγμα Βεγορίτιδας – Πετρών – Χειμαδίτιδας – Ζάζαρης,
της Καστοριάς και των τεχνητών λιμνών από τον Ιλαρίωνα έως τον Πολύφυτο, τη Σφηκιά και
τις Βαρβάρες, και δημιουργούμε ένα ενιαίο τουριστικό και πολιτιστικό πακέτο με σημεία
σταθμούς σε κάθε περιοχή τους Εθνικούς Δρυμούς, τη σπάνια βιοποικιλότητα, τα Μουσεία,
τα Μοναστήρια, τις Εκκλησιές, τα προϊστορικά, τα ιστορικά, τα Βυζαντινά και Νεώτερα
μνημεία, τα μοναδικά Αρχοντικά, τα όμορφα χωριά και τις παραδοσιακές πολιτιστικές
εκδηλώσεις, τα παραδοσιακά προϊόντα μας και πάνω απ’ όλα τη μοναδική φιλοξενία μας.
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Γεωπάρκο Γρεβενών και Κοζάνης – Γεωπάρκο της Τηθύος
Μία περιοχή που διαθέτει ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά, που εκφράζεται με τα παλαιότερα
πετρώματα της Ελλάδας, με σημαντικό αριθμό γεωτόπων με ιδιαίτερη σημασία ως προς την
ποιότητα, σπανιότητα, επιστημονική και εκπαιδευτική αξία τους και την ιδιαίτερη αισθητική έλξη.
Στηρίζουμε την προσπάθεια των φορέων για την ολοκλήρωση της ένταξης του Γεωπάρκου στο
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.
Προωθούμε τις απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάδειξή του, έτσι ώστε να λειτουργήσει το
Γεωπάρκο ως μοχλός ανάπτυξης, σε επιστημονικό, περιβαλλοντικό, τουριστικό αλλά και
επιχειρηματικό επίπεδο. Δημιουργούμε ένα Πρότυπο Ανοιχτό Πάρκο Πετρωμάτων (Open Rock
Garden) κοντά στην Εγνατία.
Συνδέουμε τα Νοχτάρια και τα Μπουχάρια στα Καμβούνια, με το Γεωπάρκο της ΤΗΘΥΟΣ στα Γρεβενά
- το θαύμα της Παγγαίας της γέννησης της Ευρώπης, που έρχονται επιστήμονες από άλλες χώρες και
μελετούν και προωθούμε τη σύνδεση με τα Μετέωρα για να δημιουργήσουμε ένα θαυμαστό
τουριστικό πακέτο που θα δίνει υπεραξία στον τόπο.
Ένα Ταξίδι Εκατομμυρίων Ετών στη Δυτική Μακεδονία
Προχωρούμε στο σχεδιασμό και τη δημιουργία μίας μοναδικής διαδρομής από τα βάθη του
χρόνου μέχρι τη σύγχρονη εποχή: Από τα παλαιότερα πετρώματα της Γης στη Δεσκάτη - το
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς – το Παλαιοντολογικό Μουσείο Νόστιμου - το Παλαιοντολογικό
Μουσείο Σιάτιστας - τους Προϊστορικούς οικισμούς Δισπηλιού και Αυγής – τον Αρχαιολογικό Χώρο
Αιανής – τον Αρχαιολογικό Χώρο στο Καστρί Γρεβενών - τους Αρχαιολογικούς Χώρους Αμυνταίου
και Φλώρινας – τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία Σερβίων – τις Βυζαντινές Εκκλησιές Καστοριάς – τα
Βυζαντινά Μοναστήρια Ζάβορδας, Πενταλόφου, Βυθού, Δρυοβούνου, Σισανίου, Μικροκάστρου, τα
Αρχοντικά Σιάτιστας και Καστοριάς – το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο – το Μουσείο
Παύλου Μελά, τα πέτρινα γεφύρια Σπανού, Αζίζ Αγά, Πραμόριτσας, Ζιάκα, Σταυροποτάμου,
Πορτίτσας και πλήθος άλλων αρχαιολογικών και νεώτερων χώρων και μνημείων.

Η Αναβίωση της Αρχαίας Εγνατίας
Οι Δρόμοι του κρασιού στη ΔΜ, πρέπει να ενωθούν με την Αναβίωση της Αρχαίας Εγνατίας που
άρχιζε από το Δυρράχιο, περνούσε από τη δική μας χώρα των Εορδαίων, έφτανε στη Βεύη και
συνέχιζε προς την Πέλλα, συνδέοντας τη νότια Ιταλία και τη Δυτική Μεσόγειο με το Αιγαίο, την
Ανατολική Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και τελικά την Ασία.
7,5 εκ. ευρώ πληρώθηκαν κατά την κατασκευή της Εγνατίας για αρχαιολογικές ανασκαφές και
σήμερα αν δημιουργούσαμε ένα τουριστικό προϊόν, ο κάθε ενδιαφερόμενος περιηγητής θα
μπορούσε να νιώσει τη συγκίνηση της ανακάλυψής της, βαδίζοντας πάνω στον αρχαίο δρόμο.
Αρχαία Εγνατία σημαίνει:
Εορδαία/Φλώρινα / Αμύνταιο, μύθος, ιστορία, και τουρισμός των λιμνών, βιότοπος της καφέ
αρκούδας, επισκέψιμα οινοποιεία συνδεδεμένα με αγροδιατροφή και περιήγηση στους
αρχαιολογικούς μας χώρους, με τα μεταβυζαντινά και τα νεότερα μνημεία.
Περπατώ στην Αρχαία Εγνατία σημαίνει να έρχονται εδώ μαθητές από όλη τη Χώρα και την Ευρώπη
και να προσκαλούνται νεολαίες ξεκινώντας από τη γειτονική μας Ιταλία, από τη Ρώμη απ΄ όπου
ξεκινούσε η ΕΓΝΑΤΙΑ, και να την περιδιαβαίνουν.
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Πολιτισμός – Τουρισμός - Αθλητισμός



Ανάδειξη και διασύνδεση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων



Στήριξη δημιουργίας και δικτύωσης πολυπολιτισμικών πολυχώρων ανάδειξης όλων των
μορφών τέχνης, Μουσείων, Πνευματικών – Πολιτιστικών Κέντρων, Θεάτρων, Μεγάρων
Μουσικής.



Στήριξη της διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων προκειμένου τα έργα των δικών μας
δημιουργών, σε κάθε μορφή τέχνης, να γίνουν πρώτα γνωστά εδώ στον τόπο μας και να μην τα
μαθαίνουμε εάν και εφόσον γίνουν κάποτε γνωστά στην Αθήνα ή εκτός Ελλάδας.



Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις - ανάπτυξη ποιοτικών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στους
ορεινούς χώρους Γρεβενών-Βασιλίτσας-Βοίου, Νεστορίου-Καστοριάς-Βιτσίου, Πρεσπών –
Πισοδερίου, Ασκίου – Εορδαίας, Βεγορίτιδας – Αμυνταίου, Δυτικού Βερμίου, παραλίμνιας
περιοχής Πολυφύτου-Αιανής-Καμβουνίων.



Δημιουργία δομών και υποδομών για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και
σχεδιασμός αντίστοιχων προορισμών και διαδρομών («δρόμοι των λιμνών», «ιστορικές
διαδρομές», «θρησκευτικές διαδρομές», «όμορφοι γεώτοποι», «ορειβατικές διαδρομές»,
«μαστοροχώρια», «παραδοσιακά γεφύρια», «δρόμοι κρασιού», «τσιπουροχώρια»,
«μηλοχώρια», κ.α.)



Στήριξη των επενδύσεων για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των χιονοδρομικών κέντρων με
σύμπραξη του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα.



Στήριξη της δημιουργίας του
Εκπαιδευτικού Αστρονομικού
Πάρκου Όρλιακα Γρεβενών,
μιας πρωτοποριακής ιδέας που
ξεκίνησε από τον αξιότιμο Δρ.
Θανάση Οικονόμου, καθηγητή
του Πανεπιστημίου του Σικάγο
και ερευνητή της NASA.
Το όρος Όρλιακας με υψόμετρο
1.500 μέτρων δεν επιλέχθηκε
τυχαία.
Έχοντας
ελάχιστη
φωτορύπανση και εύκολη και
ασφαλή πρόσβαση, αποτελεί την πλέον ιδανική επιλογή για την παρατήρηση του ουράνιου
θόλου από ερευνητές και ερασιτέχνες αστρονόμους, αλλά και απλούς επισκέπτες.



Στήριξη της δημιουργίας πρότυπου Ενεργειακού Πάρκου - Μουσείου Ενέργειας και Λιγνίτη Ανάπτυξη Ενεργειακού τουρισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.



Προώθηση διοργάνωσης ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών σε συνεργασία με άλλες
Περιφέρειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ελκυστικοί προορισμοί για τα παιδιά των γυμνασίων
και των λυκείων της χώρας και του εξωτερικού.



Δημιουργία Δομής Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Τουρισμού.




Ενιαία Διαχείριση Οργάνωσης – Λειτουργίας - Προβολής
Συντονισμός / Προγραμματισμός δράσεων – εκδηλώσεων – ενεργειών
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Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεματικού Τουρισμού (Μουσεία, φυσιολατρικός,
αθλητικός, ιππικός, τοπικών προϊόντων, αγροτουρισμού, εορταστικών εκδηλώσεων, …)
Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
(Χριστούγεννα – πρωτοχρονιά, Αποκριές, Πάσχα,
Ήθη και έθιμα του τόπου μας που είναι
Τοπικές Γιορτές, φεστιβάλ, …)
μοναδικά στην Ελλάδα, φυσικές ομορφιές,
αρχαιολογικά, βυζαντινά και
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος – Πράσινης Ενέργειας
μεταγενέστερα
μνημεία, εξαιρετικά και
Φεστιβάλ Παράδοσης και Τοπικών Προϊόντων –
μοναδικά προϊόντα της γης μας,
θέσπιση βραβείου καλύτερης γιορτής
χιονοδρομικά κέντρα, οι τεράστιες
Φεστιβάλ χορωδιακού – προώθησης
βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, οι
Συνεργασίας Πόλεων
φιλόξενοι άνθρωποι της Δυτικής
Ψηφιοποίηση αρχείων και βιβλιοθηκών και
Μακεδονίας μπορούν και πρέπει να
συνδυάζονται, έτσι ώστε όποιος μας
ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση συλλογών,
επισκέπτεται να έχει δει τα περισσότερα
κτιρίων και γενικότερα αντικειμένων
μέρη μας, να έχει δοκιμάσει κάποιο προϊόν
πολιτιστικού ενδιαφέροντος – αξιοποίηση του
μας και να ΄χει γευτεί ένα ποτήρι απ΄ το
υλικού για έρευνα, μελέτη και προβολή
εξαιρετικό κρασί και τα τοπικά ποιοτικά
Σχεδιασμός και προώθηση ολοκληρωμένων
προϊόντα που παράγουν πολλές περιοχές
τουριστικών πακέτων με μαγευτικά τριήμερα,
μας, να απολαύσει μοναδική εμπειρία
με προτάσεις που να αφορούν όλη την
φιλοξενίας.
Περιφέρειά μας, να αξιοποιούν και να
προωθούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα
ανάλογα με την εποχή και τα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία.
Ενιαίο Πρόγραμμα Προβολής – Προώθησης (internet, έντυπα, φυλλάδια, …)
Προώθηση δημιουργίας ενός ενιαίου τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού που θα
προβάλλει τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.
Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα πολιτισμού, αγροτουρισμού, παραδοσιακών
εκδηλώσεων, κ.α.
Στήριξη της δημιουργίας δικτύου Συμβουλίων Απόδημων Δυτικομακεδόνων – Υλοποίηση
Προγραμμάτων φιλοξενίας απόδημων ομογενών

Στον Αθλητισμό







Ενισχύσουμε τις υποδομές στους σημαντικούς αθλητικούς τομείς που δημιουργούν
Πανελλαδικά, Βαλκανικά και Πανευρωπαϊκά γεγονότα στην Περιφέρεια και εντάσσουμε τον
Αθλητικό Τουρισμό στο αναπτυξιακό τουριστικό πακέτο της Περιφέρειας.
Καθιερώνουμε τη «γιορτή του αθλητή» και προχωράμε στην στήριξη αθλητών με υψηλές
διακρίσεις και των συλλόγων τους.
Αξιοποιούμε το χώρο των αποκατεστημένων εδαφών των ορυχείων της ΔΕΗ και προωθούμε τη
δημιουργία Διεθνούς Πίστας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και άλλων δραστηριοτήτων.
Εκσυγχρονίζουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις αναβαθμίζουμε ενεργειακά.
Ενσωματώνουμε τον αθλητισμό για ΑΜΕΑ στο αθλητικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας.
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Αστική Ανάπτυξη – Αναγέννηση Υπαίθρου

Όμορφες Πόλεις - Παραδοσιακά Χωριά

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ομορφαίνει

 Στηρίζουμε τη διοργάνωση και εφαρμογή ενός νέου
πιλοτικού προγράμματος «Η Δυτική Μακεδονία που
Ονειρευόμαστε», με τη δημιουργία ιστοσελίδας για
τις αναπλάσεις των εγκαταλελειμμένων δημόσιων
χώρων με στόχο τη σχεδίαση της αισθητικής
βελτίωσης των πόλεων και των χωριών μας μέσα από
προτάσεις που διατυπώνονται στο φόρουμ της
διαδικτυακής πλατφόρμας. Μέσα από τη διαδικτυακή
πλατφόρμα συνδέονται απλοί πολίτες, φοιτητές,
καθηγητές, επαγγελματίες, φορείς. Εντοπίζουν σημεία
που μπορούν να μεταμορφωθούν και τα «ανεβάζουν»
στην ιστοσελίδα (άψυχα πάρκα, ερειπωμένα κτίρια
και πλατείες χωρίς γέλια και ζωή). Εκπονούνται
εργασίες και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις και
μελέτες ανάπλασης. Οργανώνονται εκθέσεις με θέμα
τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις πόλεις
και εκδηλώσεις με διαλέξεις και βράβευση των
καλύτερων προτάσεων.
 Δημιουργούμε την τουριστική ιστοσελίδα «Η Δυτική
Μακεδονία όπως θέλουμε να μοιάζει», που έχει
σκοπό να δείξει όλες τις ομορφιές της Δυτικής
Μακεδονίας μέσα από ένα photostream! Δίνουμε τη
δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να στείλουν τη δική
τους φωτογραφία για να δείξουμε σε όλο το κόσμο τις
πιο όμορφες εικόνες των πόλεων, των χωριών μας,
της περιοχής μας, του πολιτισμού μας, των φυσικών
ομορφιών μας.

Όσοι έχουν μεγαλώσει και ζουν στη Δυτική
Μακεδονία, γνωρίζουν πως ο αγαπημένος
τόπος τους δεν είναι μία απομακρυσμένη
Περιφέρεια.
Η Δυτική Μακεδονία είναι πολλά
περισσότερα. Είναι η «ενεργειακή καρδιά»
της χώρας, η περιοχή της «Πράσινης»
Ενέργειας, η περιοχή με τους δραστήριους
ανθρώπους της με πλούσιες εθελοντικές
δραστηριότητες για τον άνθρωπο, το
περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ποιότητα
ζωής.
Ένας φιλόξενος πολυπολιτισμικός χώρος
με όμορφες – καθαρές πόλεις και όμορφα
παραδοσιακά χωριά με μοναδικά τοπικά
προϊόντα και πλήθος σημαντικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Φιλοδοξεί να φιλοξενεί τις πόλεις του
ποδηλάτου, τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας. Είναι οι βόλτες με τους φίλους
στις πόλεις και στα χωριά, τα ατελείωτα
ξενύχτια στα μπαράκια, οι μεσημεριανοί
καφέδες στις πλατείες, οι καλοκαιρινές
συναυλίες, οι βόλτες για ψώνια στους
εμπορικούς δρόμους, οι ποδηλατοβόλτες
με τις μεγάλες παρέες.
Είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία,
οι περιοχές RAMSAR, NATURA και οι
Εθνικοί Δρυμοί, οι όμορφες λίμνες, οι
μοναδικές ορεινές περιοχές και όλα εκείνα
τα μέρη που μας θυμίζουν τις υπέροχες
στιγμές που έχουμε περάσει στις πόλεις
μας και στα χωριά μας.

 Στηρίζουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση Ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων Αναπλάσεων Ελεύθερων Χώρων, Χώρων
Αθλοπαιδιών και Παιδικών Χαρών, τους μετατρέπουμε σε
χώρους δημιουργικής απασχόλησης.
 Στηρίζουμε την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων
«Δημόσιες Τοιχογραφίες – Αναπλάσεις», «Ζωγραφική Τυφλών
Όψεων Κτιρίων», «Οικολογικά Γκράφιτι», ομορφαίνουμε και
ζωντανεύουμε τις γειτονιές μας.
 Στηρίζουμε την οργάνωση πιλοτικών προγραμμάτων «Οι Τεχνίτες
της Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνουν Δράση», με την
ενεργοποίηση των τεχνιτών, των μαστόρων και άλλων ομάδων
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επαγγελματιών. Αναπτύσσουμε πρωτότυπες και πρακτικές εθελοντικές δράσεις βελτίωσης της ποιότητας
ζωής (πάρκα, δημόσια κτίρια, σχολικά κτίρια, …).
 Στηρίζουμε τη διοργάνωση του «Διαγωνισμού Όμορφης Βεράντας και Κήπου», με στόχο να γίνει η πόλη
και τα χωριά μας πιο πράσινα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους της
καλεί τους πολίτες να βάλουν όλη τη μαεστρία τους προκειμένου να αναδείξουν τις δικές τους,
καταπράσινες “Εδέμ” και να κατακτήσουν και την πρωτιά.


Στηρίζουμε τη διοργάνωση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για Καθαρές
Πόλεις και Χωριά, με εκστρατείες καθαρισμού, με δράσεις συμβολικού
καθαρισμού των πόλεων και των χωριών μας, δημιουργούμε μαζί το καθαρό
περιβάλλον που ονειρευόμαστε, το δικό μας περιβάλλον.

 Στηρίζουμε τη δημιουργία Ειδικών Συνεργείων Άμεσης Αποκατάστασης Βλαβών Οδικού Δικτύου,
δίνουμε οριστική λύση στα προβλήματα που δημιουργούν οι λακκούβες και οι παραμορφωμένοι
ασφαλτοτάπητες στην κυκλοφοριακή ασφάλειά μας.
 Στηρίζουμε τη δημιουργία Πόλεων του Ποδηλάτου. Σύγχρονες πόλεις που
παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης με το πιο «οικολογικό μέσο», το
ποδήλατο.

Με πλήρη δίκτυα ποδηλατόδρομων.
Με λειτουργία δικτυακού τόπου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το
ποδήλατο.
Με ειδικά εργαστήρια ποδηλάτου (Bike-Workshops).
Με ποδηλατοβόλτες γνωριμίας της εξοχής συνδυασμένες με διάφορες δραστηριότητες.
Με διοργάνωση μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές – κλήρωση ποδηλάτων στους
συμμετέχοντες μαθητές.
Με διοργάνωση ποδηλατικών επιδείξεων και αγώνων ποδηλάτου (τοπικών, περιφερειακών, βαλκανικών,
ευρωπαϊκών ακόμη και διεθνών).

 Στηρίζουμε την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης για τα υλικά
συσκευασίας, το χαρτί, τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά. Πρωτότυπες δράσεις με το μήνυμα
«Παραδώστε τα όλα – Ανακυκλώστε τα όλα… στη Δυτική Μακεδονία» για την ανακύκλωση συσκευών
και άλλων αντικειμένων. Προγράμματα «Εβδομάδα Ανακύκλωσης στη Δυτική Μακεδονία» με
παράλληλες εκθέσεις της ανακυκλωμένης τέχνης. Προγράμματα «Ανακύκλωσης Τηγανόλαδων» και
προώθησής τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
 Στηρίζουμε τις δράσεις περισυλλογής αδέσποτων σκύλων, τις δράσεις για την οργάνωση Σεμιναρίων
Εξοικείωσης με το Σκύλο, για τη βελτίωση της επικοινωνίας του ανθρώπου με το 4ποδο φίλο του και τη
συγκέντρωση βοήθειας για τα δεκάδες σκυλιά που φιλοξενούνται στα κυνοκομεία.
 Στηρίζουμε τις Δράσεις Δενδροφυτεύσεων και Ποτίσματος Δένδρων σε συνεργασία με τους συλλογικούς
και κοινωνικούς φορείς, με τα σχολεία, με ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών της Περιφέρειας.
 Στηρίζουμε τις δράσεις συνεργασίας με την Προσκοπική Κοινότητα, τους περιβαλλοντικούς και άλλους
συλλογικούς φορείς και τις εθελοντικές Δράσεις Καθαρισμού και αποψίλωσης Περιαστικών Δασών,
Αλσυλλίων και Πάρκων με στόχο την πρόληψη και προστασία από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές.
 Οργανώνουμε σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, Προγράμματα Εκπαίδευσης σε Θέματα
Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης. Υλοποιούμε το πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης «Χαρίζω μια
Μέρα από το Καλοκαίρι μου στο Δάσος» για τη φύλαξη των δασικών περιοχών της Περιφέρειας.
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 Στηρίζουμε τη διοργάνωση Ειδικών Εκδηλώσεων Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα. Η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας με τους πλούσιους υδατικούς πόρους συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος και προωθεί τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γύρω από το περιβάλλον και
τους υδατικούς πόρους.
 Υλοποιούμε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ορθολογικής Χρήσης
και Εξοικονόμησης του Νερού. Καλύπτουμε τις ανάγκες μας και
διασφαλίζουμε την επάρκεια υγιεινού πόσιμου νερού και για τις
μελλοντικές γενιές.
 Στηρίζουμε τη δημιουργία των Πράσινων Οικοχωριών μας, με
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ανάπτυξη
πράσινων χώρων, με αισθητικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
 Στηρίζουμε τη διοργάνωση Απογευματινών Σεμιναρίων Αγροτικής
Εκπαίδευσης (αμπελουργία-οινολογία, ανθοκομία, ανθοδετική, αγροβιοτεχνίες, αυτόματα συστήματα
άρδευσης, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες, βιολογική κτηνοτροφία,
δενδροκομία, ειδική δενδροκομία, κηποτεχνία, λαχανοκομία, μελισσοκομία, φυτοπροστασία,
καλλιεργούμενα και αυτοφυή μανιτάρια, σαλιγκαροτροφία, …).
 Στηρίζουμε τη διοργάνωση Ανοιχτών Συναντήσεων Ομάδων Επιστημόνων με τη συμμετοχή των πολιτών,
όπου παρουσιάζονται διάφορα θέματα (αναπτυξιακά, ενεργειακά, κοινωνικά, απασχόλησης, …) και
συζητούνται ελεύθερα οι απόψεις, οι ιδέες και οι προτάσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας.
 Υλοποιούμε Πρωτότυπα και Καινοτόμα Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγές νέων στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε διάφορα θέματα (πολιτιστικά, μουσικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά,
θέματα κοινωνικού αποκλεισμού/κοινωνικής ένταξης, εθελοντικών δράσεων, κ.α.).

 Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης


Στηρίζουμε τα προγράμματα ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στα μεγάλα και
μικρά αστικά κέντρα της Περιφέρειας.



Προωθούμε τη μετατροπή των αστικών μας κέντρων σε «έξυπνες» πόλεις, για να μπορούν να
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών στους
πολίτες και στους επισκέπτες.

με δράσεις:
-

απασχόλησης για ειδικές ομάδες ανέργων και βελτίωσης των κοινωνικών υποδομών,

-

στήριξης της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,

-

αναβάθμισης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών,

-

με αναπλάσεις εισόδων των Πόλεων, πλατειών, παιδικών χαρών - μετατροπής πάρκων σε
χώρους δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών

-

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Περιαστικής Ανάπλασης Πόλεων

- Δημιουργίας οργανωμένων πολυχώρων δραστηριοτήτων αναψυχής και δημιουργικής
αγροτικής απασχόλησης στα αστικά συγκροτήματα της Περιφέρειας
-

βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ολοκληρωμένων προγραμμάτων λειτουργικών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

-

δημιουργίας Πρότυπων Στεγασμένων Λαϊκών Αγορών με οργανωμένες θέσεις για τους
εμπόρους και πωλητές, με όμορφους διαδρόμους κυκλοφορίας, με κάδους συλλογής
απορριμμάτων, με αναψυκτήρια και τουαλέτες, με ευκολίες πρόσβασης για όλους τους
πολίτες, με χώρους στάθμευσης.
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Ενεργειακή Αναβάθμιση – ΑΠΕ – Φυσικό Αέριο



Προώθηση της ένταξης της μονάδας «Μελίτη ΙΙ» στον Ενεργειακό Χάρτη της Χώρας και του
εκσυγχρονισμού ΑΗΣ Αμυνταίου και Αγ. Δημητρίου.



Προώθηση – ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων των οικισμών από τις δραστηριότητες της
ΔΕΗ.



Στήριξη της αξιοποίησης του φυσικού αερίου μέσω του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
που διασχίζει το βόρειο τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας. Προώθηση της κατασκευής των
συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου στα μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα της Περιφέρειας.



Στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δράσεων για την έγκαιρη προετοιμασία της
Περιφέρειας στη μεταλιγνιτική περίοδο.



Στήριξη της εδραίωσης μιας νέας σχέσης με τη ΔΕΗ διεκδίκηση της κυριότητας της γης και των
νερών με εξειδικευμένη νομική υποστήριξη με θετική λύση προς όφελος της περιοχής, που να
διασφαλίζει την κυριότητα της γης και των νερών, τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, το
περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 Δημιουργία Δομής Ενέργειας & Περιφερειακής Επιτροπής Ενέργειας για την επεξεργασία των
προτάσεων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων που αφορούν τα
θέματα ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης των
ενεργειακών δραστηριοτήτων της περιοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Δημιουργία Ενεργειακού Cluster με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων Δήμων, της ΔΕΗ, του
ΕΚΕΤΑ, του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ, του ΙΓΜΕ, των φορέων της τηλεθέρμανσης και άλλων
φορέων με στόχο:


Το σχεδιασμό του ενεργειακού μέλλοντος της περιοχής



Το σχεδιασμό της αποκατάστασης των εδαφών των ορυχείων της ΔΕΗ



Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο



Την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την ενέργεια εντός και εκτός
Ελλάδος.



Τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα (βιοκαύσιμα, ενεργειακή
αξιοποίηση υπολειμμάτων φυτικής και ζωικής παραγωγής κλπ.)



Τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στον τομέα.



Την εξαγωγή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και
της Ασίας.
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Τη διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής με δράσεις για τους πολίτες (υπογείωση καλωδίων,
μετακινήσεις πυλώνων κλπ.).

 Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης των λιγνιτικών μονάδων και εφαρμογή συστημάτων
ολοκληρωμένης πρόληψης, παρεμπόδισης και ελέγχου της ρύπανσης με στόχους:


Την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεμάτων λιγνίτη και την παράταση της διάρκειας της
εξορυκτικής δραστηριότητας



Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

 Δημιουργία του Ενεργειακού Πάρκου στο χώρο των εξοφλημένων λιγνιτορυχείων. Το
Ενεργειακό Πάρκο θα είναι ένας χώρος αναψυχής, εκπαίδευσης και γνωριμίας με τις μορφές
ενέργειας, τις διαδικασίες παραγωγής της και το σωστό τρόπο χρήσης της στις κατοικίες, στα
εργοστάσια, τα κτίρια κλπ.
 Στήριξη σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής
αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ σε δημόσιο φωτισμό και δημόσια κτίρια – εξοικονόμηση
ενέργειας – μείωση της ρύπανσης και προστασία περιβάλλοντος – εξοικονόμηση οικονομικών
πόρων.
 Στήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιωτικών κτιρίων μέσω του προγράμματος
«Εξοικονομώ κατ΄οίκον» και της ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων.
 Προώθηση προγράμματος επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και καθιέρωσης βραβείων
για την «πράσινη» ενέργεια.
 Στήριξη δράσεων προώθησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
συστημάτων παραγωγής ενέργειας.
 Στήριξη των δράσεων τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) και δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος
Ενεργειακής τηλεδιαχείρισης Τ/Θ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
αποτελεί το «Πράσινο» Ενεργειακό Κέντρο της Χώρας
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Προστασία – Διαχείριση Περιβάλλοντος – Κλιματική Αλλαγή



Στήριξη της εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος συστηματικού ελέγχου αέρα,
νερών και εδάφους – Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και ενημέρωση των πολιτών



Στήριξη δράσεων προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών – Στήριξη των
Φορέων Φορέων Διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές μας



Ενίσχυση των δράσεων αξιοποίησης της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς της Δυτικής
Μακεδονίας (Εθνικοί Δρυμοί, προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 και πλούσια και
μοναδική βιοποικιλότητα).



Προώθηση της δημιουργίας του Βαλκανικού Πάρκου Πρεσπών, με στόχο την προστασία και
ανάδειξη της βιοποικιλότητας, την τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας.
• Πρόσκληση και φιλοξενία εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα βιοποικιλότητας και
μελετητών του οικοσυστήματος των λιμνών, σε μια ετήσια συνάντηση με θέμα την
παρουσίαση της δουλειάς τους, σε συνδυασμό με τα «Πρέσπεια».
• Ετήσια συνάντηση και οργάνωση δράσεων με στόχο την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των
Πολιτών (Πολιτείας, Κατοίκων, ΜΚΟ και άλλων εταίρων) για τη διασυνοριακή συνεργασία
και την προστασία των λιμνών. Οι δράσεις θα διευκολύνουν την ανταλλαγή
περιβαλλοντικής πληροφορίας ανάμεσα στις δύο χώρες, με στόχο την καλύτερη διαχείριση
και προστασία των λιμνών, προς αμοιβαίο όφελος της οικονομίας των περιοχών.

 Στήριξη της υλοποίησης δράσεων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και
προστασίας των υδατικών πόρων
 Ενίσχυση της ολοκλήρωσης των δράσεων για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών
δικτύων ύδρευσης και της εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης δικτύων
ύδρευσης-αποχέτευσης
 Ενίσχυση του συστηματικού ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού για τη διασφάλιση της
υγείας των πολιτών σε όλους τους οικισμούς των Δήμων μας.
 Στήριξη της έρευνας και της εφαρμογής προγράμματος εναλλακτικής μελλοντικής δια βίου
διασφάλισης της υδροδότησης των πόλεων και των χωριών μας
 Ενίσχυση της ολοκλήρωσης των δράσεων κατασκευής αποχετευτικών δικτύων και σύνδεσης με
Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – προστασία και αναβάθμιση ευαίσθητων υδατικών
οικοσυστημάτων.
 Προώθηση της δημιουργίας Περιφερειακού Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας των
Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων.
 Σχεδιασμός και εφαρμογή των έργων θωράκισης της Περιφέρειας σε μελλοντικά φαινόμενα της
Κλιματικής Αλλαγής
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 Στήριξη ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης
κινδύνων σε αγροτικές εκτάσεις και στους οικισμούς


Προώθηση εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Πρόληψης - Αντιμετώπισης Φυσικών
Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών



Στήριξη των δράσεων και ολοκλήρωση του πρωτοποριακού έργου Διαχείρισης Απορριμμάτων
Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών
Στήριξη του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης
Στήριξη παρεμβάσεων για την ορθολογική διαχείριση της ιλύος των μονάδων επεξεργασίας
λυμάτων
Στήριξη δράσεων δημιουργίας «πράσινων σημείων» και της διαχείρισης των βιοαποβλήτων.
Στηρίζουμε την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης για τα υλικά
συσκευασίας, το χαρτί, τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά. Πρωτότυπες δράσεις με το μήνυμα
«Παραδώστε τα όλα – Ανακυκλώστε τα όλα… στη Δυτική Μακεδονία» για την ανακύκλωση
συσκευών και άλλων αντικειμένων. Προγράμματα «Εβδομάδα Ανακύκλωσης στη Δυτική
Μακεδονία» με παράλληλες εκθέσεις της ανακυκλωμένης τέχνης. Προγράμματα
«Ανακύκλωσης Τηγανόλαδων» και προώθησής τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων.






 Στήριξη προγραμμάτων αναδασώσεων και περιβαλλοντικής «θωράκισης» των Πόλεων και των
Χωριών μας
 Στήριξη των δράσεων για τη δημιουργία Αντιπυρικών Ζωνών Προστασίας και δασικής
προστασίας
 Στήριξη ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων (δράσεις
αναδασώσεων, Ανθοκομικές Εκθέσεις, Εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας,
Εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, …)
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Ολοκλήρωση Μεγάλων Υποδομών Μεταφορών

Οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την περιφερειακή οικονομία, την ανάπτυξη και την
εξωστρέφεια.
Αποτελεί πρωταρχικό στόχο η ένταξη της Περιφέρειάς μας στο Πανευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφορών, με σκοπό την ανάπτυξη των Συνδυασμένων Μεταφορών.
Οι προτεραιότητες στον τομέα ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών περιλαμβάνουν:


Την κομβικής σημασίας ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Οδικού Άξονα Ε65 που ξεκινά από το
Μάλμε της Σουηδίας και φτάνει στα Χανιά της Κρήτης. Το έργο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Connecting Europe.



Τη σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Χ με τον ΠΑΘΕ μέσω της Νίκης με το τμήμα X/D (Νίκη Φλώρινα – Πτολεμαΐδα – Κοζάνη – Λάρισα). Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Χ ενώνει την Κεντρική
Ευρώπη με την Περιοχή του Καυκάσου και τη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινά από το Μόναχο και
συνεχίζει προς Σάλτσμπουργκ, Βελιγράδι, Σερβία, ΠΓΔΜ και φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Η
χρηματοδότηση του έργου μπορεί να γίνει μέσω χρηματοδοτικού μίγματος κεφαλαίων του
προγράμματος ΕΣΠΑ, του προγράμματος ΙΡΑ, του προγράμματος Connecting Europe, με δάνεια
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).



Τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καστοριάς. Το αεροδρόμιο έχει
χαρακτηριστεί ως «ένας γίγαντας που κοιμάται» και πρέπει να αποδώσει αυτά για τα οποία
κατασκευάστηκε. Το αεροδρόμιο πρέπει να συνδεθεί με τους διευρωπαϊκούς άξονες και να
έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των μετακινήσεων.



Τη σιδηροδρομική σύνδεση της Καστοριάς με τη νέα γραμμή «Φλώρινα – Καστοριά –
Πόγραδετς» που αποτελεί κομμάτι του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη – Δυρράχιο –
Τίρανα – Μαυροβούνιο – Σερβία και που θα ενδυναμώσει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στο
πλαίσιο των μεταφορών των Δυτικών Βαλκανίων και των συνδέσεων με την Κεντρική Ευρώπη.
Το έργο εντάσσεται κατά 100% στον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
του Διευρωπαϊκού Δικτύου ΤΕΝ – Τ (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Connecting Europe).
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Συνδυασμένες Μεταφορές



Ολοκλήρωση Περιφερειακού Οδικού Δικτύου πρόσβασης στην Εγνατία και τους Κάθετους
Άξονες.



Σύνδεση Δεσκάτης με τον οδικό άξονα Ε65.



Οδικές συνδέσεις Βασιλίτσας και Πρεσπών με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες.



Ανάπτυξη οδικού δικτύου σύνδεσης των επιχειρηματικών περιοχών και των περιοχών
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με το κύριο οδικό δίκτυο.



Ανάπτυξη των ολοκληρωμένου οδικού δικτύου σύνδεσης των ορεινών περιοχών και
πρόσβασης με την Εγνατία και τους Κάθετους άξονες για τη στήριξη της ανάπτυξης του
τουρισμού.



Στήριξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου σχεδίου ενιαίας σήμανσης οδικού δικτύου για
τη σωστή και ασφαλή ενημέρωση των επισκεπτών για τους προορισμούς της Δυτικής
Μακεδονίας.



Στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
και Περιφερειακής Κινητικότητας για τη βελτίωση των συγκοινωνιών, των μεταφορών και των
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των στόλων εξειδικευμένων οχημάτων, όπως τα
απορριμματοφόρα, με δράσεις καθιέρωσης νέων τύπων οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων
για τη μείωση της ρύπανσης.
Δεν είναι σωστό το λεωφορείο της Φλώρινας, της Καστοριάς να πηγαίνει στην Αθήνα μισοάδειο
και να μην παίρνει επιβάτες και από Κοζάνη. Δεν μπορεί οι μεταφορικές να κάνουν δρομολόγια
με μισά φορτία και να μην συνεργάζονται περιφερειακά.
Δεν είναι λογικό να πηγαίνεις στην Ευρώπη με 30€ και να χρειάζεσαι 70€ για να πας στην
Αθήνα. Η απελευθέρωση των μεταφορών τα επόμενα χρόνια θα φέρει αλλαγές στο καθεστώς
των αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ και η Περιφερειακή Αρχή δεν πρέπει να αφήσει να
κινδυνεύσει ένας τόσο σημαντικός κλάδος.
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Η νέα Περιφερειακή Αρχή καλείται να υλοποιήσει ένα σύνθετο και πολύπλοκο έργο.
Αν λάβουμε υπόψη βέβαια και τις δεκάδες νέες αρμοδιότητες που έχουν προστεθεί από την
μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα Υπουργεία και τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην
Περιφερειακή Αρχή, τότε γίνεται γρήγορα αντιληπτό στον καθένα μας ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή
πρέπει να στηρίξει το έργο της στην οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της και στη
στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε:
να μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα και φιλικά τους πολίτες σε όλες τις υποθέσεις και τις συναλλαγές
με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και
να υλοποιεί ποιοτικά και αποτελεσματικά το αναπτυξιακό έργο της, να ενδυναμώνει την τοπική
οικονομία και να βελτιώνει την καθημερινότητα του Πολίτη.

Οργανώνουμε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας στηριζόμενοι στις αρχές του σύγχρονου management
και στην πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα τους
Πολίτες, τους Επιχειρηματίες, τους Αγρότες και να υλοποιεί αποτελεσματικότερα τα έργα
ανάπτυξης του τόπου μας.

Ψηφιακές
Υπηρεσίες
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Αποτελεσματική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας για το σύνολο των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του μέλλοντος καλείται μέσα από την ανάλυση των δομών και
της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης όπως αυτή ανασχεδιάστηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» να
υποστεί μία βαθειά και προοδευτική ποιοτική μεταρρύθμιση (οργανωτική – διοικητική –
λειτουργική), προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά, στις υπό μετάλλαξη
κοινωνίες, την αποστολή της.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται με διαφάνεια το
υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης και να χειρίζεται
αποτελεσματικά τις πολιτικές, που αποτελούν μέρος των
δραστηριοτήτων της, τις οποίες οι φορείς και οι πολίτες
έχουν αναθέσει και έχουν αναπτύξει μεγάλες προσδοκίες.

υπηρετεί και εξυπηρετεί
τους πολίτες και τους φορείς
στις καθημερινές συναλλαγές τους
άμεσα, φιλικά και αποτελεσματικά

Μέσα από τη βελτίωση των δομών του ελαχιστοποιεί ή/και εξαλείφει τα διοικητικά εμπόδια στην
ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο αρμοδιότητάς της και μετατρέπεται σε
σπονδυλική στήλη της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας κατάλληλα προσαρμοσμένο
στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ένα σύστημα οργάνωσης των
υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές των πρότυπων ποιότητας κατά ISO και τις σύγχρονες αντιλήψεις
και αρχές διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών.

 Νέα Αντίληψη – Νέα Δράση – Σύγχρονη Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιών
Μηδενική ταλαιπωρία Πολιτών.
Σωστά με την πρώτη φορά.
Υπηρεσίες μιας στάσης.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 Ανάπτυξη Ενιαίου Συνεκτικού και
Συστήματος Εξυπηρέτησης των Πολιτών

Αποτελεσματικού

Ενιαία συνεκτική Περιφέρεια με Πολίτες που διαμένουν σε
διάφορες πόλεις και χωριά και εξυπηρετούνται με ενιαίο και
ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης
 Ορθολογικός σχεδιασμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας - Διάρθρωση Υπηρεσιών,
Επιτροπών με ομοειδείς ομάδες δράσεων

Η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας έχει 285.000
κατοίκους.
Περιλαμβάνει:
τις 4 Περιφερειακές Ενότητες
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης
και Φλώρινας
με τους 12 Δήμους
και 525 Τοπικές Κοινότητες
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 Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας
 Ολοκληρωμένο σχέδιο κατάλληλης στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και των εφαρμογών των νέων
τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών
 Σχεδιασμός και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας για το σύνολο των
υπηρεσιών της Περιφέρειας
 Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες.
 Δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και
ηλεκτρονική διαχείριση των λειτουργιών της Περιφέρειας:


Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων
(Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειακές Επιτροπές)



Στατιστικά
ανάπτυξης



Ηλεκτρονική Δικτύωση Υπηρεσιών της Περιφέρειας

στοιχεία

και

δεδομένα

ανά

τομέα

Αποκέντρωση Συνελεύσεων
Οι Συνελεύσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου
και των Περιφερειακών
Επιτροπών γίνονται στις
πόλεις της Περιφέρειάς μας

 Εμπλουτισμός και λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας


με πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια των λειτουργιών της Περιφέρειας για όλους τους
πολίτες (πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, τις
προσλήψεις προσωπικού, το αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας, τις δημοπρασίες, τις
προμήθειες, τα αιτήματα των πολιτών, τα στατιστικά στοιχεία, τη λειτουργία του
Περιφερειακού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Επιτροπών, τον προγραμματισμό και
τον απολογισμό, κ.α.)



με πλήρη ολοκληρωμένη παρουσίαση του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου, των
εκδηλώσεων και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειάς μας



με δυνατότητα παρακολούθησης on- line διαφόρων εκδηλώσεων (εκλογικές διαδικασίες,
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας, κ.α.)



με δυνατότητα διαρκούς κατάθεσης προτάσεων των πολιτών για τη βελτίωση των
υπηρεσιών και την ανάπτυξη της Περιφέρειας

 Προγράμματα συνεχούς κατάρτισης των αιρετών και των στελεχών της Περιφέρειας
(αναπτυξιακός σχεδιασμός, υλοποίηση αρμοδιοτήτων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
 Δημιουργία νέων αποτελεσματικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας


Οργανώνουμε τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της Περιφέρειας για το σχεδιασμό, την
εφαρμογή και την παρακολούθηση των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτούνται από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και εθνικά,
ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα. Συντονίζουμε τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό με τα
Επιχειρησιακά των Δήμων. Δημιουργούμε Μόνιμες Ομάδες Αναπτυξιακού Σχεδιασμού σε
όλους τους τομείς ανάπτυξης, με τη συμμετοχή των Δήμων και των κοινωνικών –
οικονομικών φορέων της Περιφέρειας, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και ολοκληρωμένη
εικόνα της αναπτυξιακής πορείας από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και τη συνεχή
παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες
αποτελεσμάτων, στους οποίους κυρίαρχη θέση έχει η απασχόληση.



Δημιουργία Δομής Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων και
Προγραμμάτων.
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Δημιουργούμε τη Στατιστική Υπηρεσία Καταγραφής και Επεξεργασίας Πρωτογενών
Αναπτυξιακών Δεδομένων.



Δημιουργία και λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης με
αποκεντρωμένα γραφεία στις περιφερειακές Ενότητες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
και ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού και
εργασιακού αποκλεισμού.



Οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
Ευάλωτων Ομάδων.



Δημιουργία Περιφερειακού
Τεχνολογίας και Καινοτομίας.



Δημιουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Ανάπτυξης.



Δημιουργία Δικτύου Γραφείων Ενημέρωσης Αγροτών για την καλύτερη ενημέρωση και
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τους αγρότες μας.



Δημιουργία Δομής Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Τουρισμού.



Δημιουργία Δομής Ενέργειας & Περιφερειακής Επιτροπής Ενέργειας για την επεξεργασία
των προτάσεων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων που αφορούν
τα θέματα ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας,
αξιοποίησης των ενεργειακών δραστηριοτήτων της περιοχής και της προστασίας του
περιβάλλοντος.



Δομή Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.

Παρατηρητηρίου

Επιχειρηματικότητας

–

Έρευνας,

Αποτελεσματικότερες Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αμεσότερη Εξυπηρέτηση των Πολιτών, των Επιχειρηματιών, των Αγροτών
Ανταγωνιστικότερη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
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Συμμετοχική Συναδιαχείριση

Η ανάπτυξη ενός τόπου αφορά όλους τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.
Η νέα περιφερειακή αρχή έχει ως προτεραιότητα την ενεργοποίηση των Πολιτών για τις υποθέσεις της
Περιφέρειας.
Ακούει και να συμβουλεύεται τον Πολίτη και επιδιώκει τη συμμετοχή των Πολιτών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων στην Περιφέρεια.
Κάνει την Περιφέρειά μας δυναμικό οργανισμό, κύτταρο Δημοκρατίας, μέσο έκφρασης της δημιουργικής
φαντασίας μας και όχι μηχανισμό εκμετάλλευσης της εξουσίας και είσπραξης τελών.
Οι Πολίτες αναθέτουν στην Περιφερειακή Αρχή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Οι Πολίτες χρηματοδοτούν τις λειτουργίες και τα έργα της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια υπηρετεί με όλες τις δυνάμεις και με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες και τις υποθέσεις των
πολιτών.
Η Περιφέρεια φροντίζει διαρκώς για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου και των πολιτών με ποιοτικό
και αποτελεσματικό τρόπο.
Οι Πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πως αξιοποιούνται τα χρήματά τους.
Η Περιφέρεια δίνει λογαριασμό και για το τελευταίο € που αξιοποιεί.
 Ενημερώνουμε σε συνεχή βάση τους Πολίτες για τις λειτουργίες και το έργο της Περιφέρειάς μας.
 Δημιουργούμε τη Γραμμή Πληροφόρησης σε συνεχή βάση για όλα τα θέματα και τις αρμοδιότητες της
Περιφέρειας.
 Συντάσσουμε τον Οδηγό του Πολίτη για να γνωρίζουν όλοι οι Πολίτες με απλό και κατανοητό τρόπο το
σύνολο των υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων, τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα.
 Δίνουμε τη δυνατότητα συνεχούς Κατάθεσης Προτάσεων από όλους τους Πολίτες για την καλύτερη
λειτουργία και την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
 Εφαρμόζουμε την Ψηφιακή Δημοκρατία και δίνουμε τη δυνατότητα στους Πολίτες να αναλάβουν δράση.
Δημιουργούμε την ψηφιακή διαβούλευση για τα θέματα διακυβέρνησης της Περιφέρειας. Οργανώνουμε
δημόσιους χώρους πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες.
 Δίνουμε τη δυνατότητα Παρακολούθησης on-line των Συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων και
κατάθεσης των απόψεων των πολιτών για τα θέματα της Περιφέρειας.
 Διοργανώνουμε Τακτικά Αναπτυξιακά Συνέδρια με τη συμμετοχή Φορέων και Πολιτών για τον
απολογισμό της πορείας των αναπτυξιακών προγραμμάτων και τον προγραμματισμό των επόμενων
δράσεων και ενεργειών.
 Συντάσσουμε και δημοσιοποιούμε τον Ετήσιο Δημόσιο Απολογισμό για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης την
πορεία των έργων, των δράσεων, των ενεργειών, της ανάπτυξης και της οικονομικής κατάστασης της
Περιφέρειάς μας.

Μαζί με τους Πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνουμε
τις αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειάς μας, τα έργα, τις δράσεις
που αλλάζουν τη ζωή μας και διαμορφώνουν το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας
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