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ΕΚΘΕΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ με θέμα: 
«Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Περιφέρειασ Δυτικήσ Μακεδονίασ 2015-2019  

(Α΄ φάςη - τρατηγικόσ χεδιαςμόσ)» 
 
τισ 8 Υεβρουαρύου 2016 (17:00) η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ ϋθεςε ςε δημόςια ηλεκτρονική 

διαβούλευςη το χϋδιο τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ που αφορϊ την Α΄ Υϊςη του Επιχειρηςιακοϑ τησ 

Προγρϊμματοσ 2015-2019. Παρϊλληλα, το χϋδιο τϋθηκε προσ ςυζότηςη, ςτισ 9 Μαρτύου 2016 (14:00), 

ςτην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευςησ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 178 του Ν. 

3852/2010 (ΥΕΚ Α΄/87) «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – 

Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» και του ϊρθρου 4 Μϋροσ Β΄ τησ αριθμ. 35829/22-9-2014 Y.A. (ΥΕΚ 

Β΄/2642/6-10-2014) «Περιεχόμενο, δομό, τρόποσ υποβολόσ, όργανα ςύνταξησ, ελϋγχου και αξιολόγηςησ, 

διαδικαςύα κατϊρτιςησ, παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ των Πενταετών Επιχειρηςιακών 

Προγραμμϊτων των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ο.Σ.Α.) β’ βαθμού για την περύοδο 2014-2019».  

Σα ςχϐλια και οι προτϊςεισ που κατατϋθηκαν/διατυπώθηκαν κατϊ τη διαδικαςύα των διαβουλεϑςεων 

παρατύθενται ςυνολικϊ κατωτϋρω: 

Α. Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ηλεκτρονικήσ διαβούλευςησ, η οπούα ϋληξε ςτισ 29 Υεβρουαρύου 2016 

(23:59), αναρτόθηκαν 4 ςχϐλια/προτϊςεισ, που κατατϋθηκαν ςτο Άρθρο « ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ-ΔΡΑΕΙ-ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΕΡΙΛΗΥΘΟΤΝ ΣΟΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ» 

ΤΝΟΧΗ ΦΟΛΙΨΝ ΣΗΝ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 

 Ξενοθών Βαΐδογλου, Πρόεδρος Τ.Κ. Νεράιδας Γήμοσ Σερβίων - Βελβενηού 

Επιςημϊνθηκε η αναγκαιϐτητα μιασ ολοκληρωμϋνησ μελϋτησ παρεμβϊςεων με ςτϐχο την τουριςτικό 

αξιοπούηςη του οικιςμού τησ Νερϊιδασ, ο οπούοσ αποτελεύ ϋνα απϐ τα αξιολογϐτερα τουριςτικϊ ςημεύα 

του Νομοϑ Κοζϊνησ με εκατοντϊδεσ επιςκϋπτεσ κϊθε χρϐνο. ημειώθηκε ϐτι απϐ το 1974 μϋχρι ςόμερα 

δεν ϋχει γύνει προςπϊθεια για την τουριςτικό ανϊπτυξό του, η οπούα  θα μποροϑςε να δημιουργόςει 

πολλϋσ θϋςεισ εργαςύασ ςτην περιοχό.  

 Σουπιάδου Μαρία, επιτειρημαηίας ζηο Ν. Γρεβενών 

Επιςημϊνθηκε ϐτι θα πρϋπει να ληφθεύ μϋριμνα για την ανϊπτυξη του τριτογενοϑσ τομϋα των 

υπηρεςιών (τουριςμοϑ, εμπορύου, εςτύαςησ), ο οπούοσ ςυμμετϋχει με τη μεγαλϑτερη βαρϑτητα ςτο 

περιφερειακϐ ΑΕΠ και εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνοσ με τουσ υπϐλοιπουσ τομεύσ τησ περιφερειακόσ 

οικονομύασ.  

ημειώθηκε η αναγκαιϐτητα ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ ςτο θϋμα τησ τουριςτικόσ αξιοπούηςησ των 

περιοχών τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ και ιδιαύτερα του ορεινού όγκου των Γρεβενών, ο οπούοσ διαθϋτει 

τϋςςερισ περιοχϋσ ιδιαύτερου φυςικοϑ κϊλλουσ και τρεύσ Natura. Παρατηρόθηκε ϐτι απαραύτητη 

προϒπϐθεςη πριν το ςτϊδιο προβολόσ μιασ περιοχόσ εύναι η δημιουργύα υποδομών, ώςτε να καταςτεύ 

προςβϊςιμη, ελκυςτικό και ανταγωνιςτικό (διατόρηςη τοπικοϑ αρχιτεκτονικοϑ ϑφουσ, παροχό ειδικόσ 

ςόμανςησ και πληροφϐρηςησ για κϊθε αξιοθϋατο, εϑκολη και ακύνδυνη προςβαςιμϐτητα ςε ϐλουσ τουσ 

τουριςτικοϑσ προοριςμοϑσ, μονοπϊτια πεζοπορύασ με πινακύδεσ ςόμανςησ).  

http://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=301
http://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=301
http://www.pindospalace.gr/
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Προτϊθηκε η αξιοπούηςη του χιονοδρομικού κϋντρου τησ Βαςιλύτςασ, ενϐσ τϐπου που ϋχει τισ 

προϒποθϋςεισ να προςελκϑςει χιλιϊδεσ τουρύςτεσ και τισ τϋςςερισ εποχϋσ του χρϐνου και να 

απαςχολόςει μεγϊλο εργατικϐ δυναμικϐ, ϋχει ϐμωσ εγκαταλειφθεύ απϐ την πολιτεύα και λειτουργεύ με 

υποδομϋσ πολλών δεκαετιών χϊρη ςτισ φιλϐτιμεσ προςπϊθειεσ κϊποιων ανθρώπων. ημειώθηκε ϐτι η 

περιοχό, εκτϐσ του ϐτι διαθϋτει ύςωσ το πιο βιώςιμο ςτην Ελλϊδα απϐ ϊποψη ποιϐτητασ και διϊρκειασ 

χιονιοϑ χιονοδρομικϐ κϋντρο, ενδεύκνυται για τη δημιουργύα αθλητικών εγκαταςτϊςεων, 

ςυγκεντρωμϋνων ςε ϋνα ςημεύο, για την προπϐνηςη ομϊδων, τϐςο εγχώριων ϐςο και του εξωτερικοϑ, 

λϐγω του ευνοώκοϑ κλύματοσ, φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ και υψομϋτρου. Παρατηρόθηκε η αςτοχύα τησ 

επϋνδυςησ δημιουργύασ μικρών γηπϋδων 5Φ5 ςε ϐλα τα χωριϊ, καθώσ αυτϊ παραμϋνουν αναξιοπούητα, 

αςυντόρητα και κατεςτραμμϋνα.  

 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ, Παράρτημα Δυτικήσ Μακεδονίασ 

Σο ΓΕΨΣ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. κατϋθεςε τισ απϐψεισ-προτϊςεισ του ςτο πλαύςιο τησ διαβοϑλευςησ για το 

 χϋδιο τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ 2015-2019, εγγρϊφωσ, ηλεκτρονικϊ και ςτην ηλεκτρονικό 

πλατφϐρμα διαβοϑλευςησ τησ Περιφϋρειασ. Η παρϋμβαςό του, μϋςω  αναλυτικοϑ Εντύπου προτϊςεων 

ογδϐντα (80) ςελύδων, περιλαμβϊνει μύα γενικό θεώρηςη του ςχεδιαςμοϑ, την αποτϑπωςη τησ 

κατϊςταςησ ιδιαιτεροτότων του πρωτογενό τομϋα, μύα ειδικό αναφορϊ ςε οριςμϋνα κρύςιμα ζητόματα 

για την ανϊπτυξη του αγροδιατροφικοϑ τομϋα τησ Περιφϋρειασ, προτϊςεισ για τη ςυμπλόρωςη τησ 

Δομόσ του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ 2015 - 2019 και, τϋλοσ, τη ςυνοπτικό παρουςύαςη εύκοςι 

(20) προτεινϐμενων ϋργων. Οι απϐψεισ του ΓΕΩΣ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ςτο Β΄ Μϋροσ 

τησ παροϑςησ.   

 Ελιζάβεη Καηζαβέλε, Πολιηικός Μητανικός – Αναζηηλώηρια Α.Π.Θ. 

Προτϊθηκε η υλοπούηςη του ϋργου «Αποκατϊςταςη και επανϊχρηςη των ιςτορικών περιοχών τησ 

Καςτοριϊσ Ντολτςό και Απόζαρι», ςϑμφωνα με τη μελϋτη ςκοπιμϐτητασ που εκπονόθηκε απϐ το 

Ινςτιτοϑτο τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδϑςεων του υμβουλύου τησ Ευρώπησ (Απρύλιοσ 2015), ςτο 

πλαύςιο τησ ανϊδειξησ των εν λϐγω περιοχών ωσ ϋνα απϐ τα «7 ςε Μεγαλϑτερο Κύνδυνο Μνημεύα» τησ 

Ευρώπησ για το ϋτοσ 2014 ςτο ομώνυμο πρϐγραμμα που ςυνδιοργανώνεται κϊθε χρϐνο απϐ την 

Europa Nostra – the Voice of Cultural Heritage in Europe, την Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδϑςεων και το 

Ινςτιτοϑτο τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδϑςεων.  

(http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/7ME-2014-Greece-Kastoria-Report.pdf)  

ϑμφωνα με την εν λϐγω μελϋτη, το ϋργο πληρού τισ αρχϋσ τησ ςκοπιμϐτητασ, αποδοτικϐτητασ και 

αποτελεςματικϐτητϊσ των εγκεκριμϋνων πρϊξεων. Μετϊ απϐ εξϋταςη των δεδομϋνων τησ περιοχόσ και 

S.W.O.T. ανϊλυςη τεκμηρύωςησ τησ ςκοπιμϐτητασ, αρχικϊ προτεύνονται μϋτρα γενικόσ εφαρμογόσ 

ςχετικϊ με τη βελτύωςη των γραφειοκρατικών διαδικαςιών ϋκδοςησ των ςχετικών αδειών, την 

οργϊνωςη τησ ςυνεργαςύασ των τοπικών αρμϐδιων αρχών, τη ςϑςταςη αρμϐδιασ υπηρεςύασ με 

ειδικευμϋνο προςωπικϐ η οπούα θα λειτουργεύ ςυμβουλευτικϊ προσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ για τον 

τρϐπο επϋμβαςησ ςτα ιςτορικϊ κτύςματα επιςπεϑδοντασ τισ διαδικαςύεσ, την εφαρμογό 

ςυγκεκριμϋνων προγραμμϊτων ανϊπτυξησ κινότρων για τη βελτύωςη των ςυνθηκών κατούκηςησ, την 

προώθηςη τησ επανϊχρηςησ και αξιοπούηςησ των περιοχών, το ςχεδιαςμϐ ενϐσ αναπτυξιακοϑ 

μοντϋλου που θα αποτρϋψει τη διϊρρηξη τησ κλύμακασ, τεχνικϋσ για την ενεργειακό αναβϊθμιςη των 

διατηρητϋων κτηρύων κ.α.  

Ωςτϐςο, η κϑρια πρϐταςη που εξετϊζεται και προτεύνεται να ενταχθεύ ωσ ϋργο ςτο Επιχειρηςιακϐ 

Πρϐγραμμα, βϊςει του ςτϐχου «ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ», εύναι η 

αποκατϊςταςη δύο πιλοτικών πυρόνων μικρότερησ ϋκταςησ, τησ αγύασ Παραςκευόσ ςτο Ντολτςό και 

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/7ME-2014-Greece-Kastoria-Report.pdf
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των αγύων Αναργύρων ςτο Απόζαρι, λαμβϊνοντασ μϋτρα για την ολοκληρωμϋνη αναβϊθμιςη των 

περιοχών τα οπούα περιλαμβϊνουν:  

I. Επεμβϊςεισ ςχετικϋσ με τον περιβϊλλοντα χώρο και την προςβαςιμότητα των θρηςκευτικών 

μνημεύων, το φωτιςμϐ αυτών αλλϊ και την ϋνταξη των μνημεύων ςε περιηγητικϊ προγρϊμματα με 

εξειδικευμϋνο προςωπικϐ κ.α. 

II. Επεμβϊςεισ ςτα μνημεύα αςτικόσ αρχιτεκτονικόσ. Περιλαμβϊνονται η αποκατϊςταςη των 

αρχοντικών με τη χρόςη παραδοςιακών μεθϐδων ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ αποκατϊςταςησ αλλϊ 

και το εύδοσ κϊθε φορϊ των απαιτοϑμενων επεμβϊςεων (ςωςτικϋσ, αποκατϊςταςη εςωτερικοϑ 

φορϋα, επιδιϐρθωςη ςτεγών ό εξωτερικοϑ κελϑφουσ ό ενύςχυςη τησ θεμελύωςησ), ενεργειακό 

αναβϊθμιςη των κτηρύων με κατϊλληλεσ μεθϐδουσ, επαναφορϊ των χρόςεων τησ αρχικόσ 

τυπολογύασ (εμπορικό χρόςη ιςογεύου και κατούκηςη ορϐφων), δημιουργύα μικρϐτερων 

διαμεριςμϊτων, ευκολϐτερα διαθϋςιμων ςε νϋουσ και φοιτητϋσ, διαχωρύζοντασ τισ μεγϊλεσ κατϐψεισ 

των παραδοςιακών κτηρύων καθώσ και ϊλλεσ δρϊςεισ για την ενθϊρρυνςη τησ επανϊχρηςησ των 

κτηρύων κ.α. 

III. Επεμβϊςεισ ςτον αςτικό ςχεδιαςμό και τον περιβϊλλοντα χώρο. Περιλαμβϊνονται μϋτρα για την 

αιςθητικό και λειτουργικό αναβϊθμιςη των χώρων, την αποκατϊςταςη τησ προςβαςιμϐτητασ, τη 

βελτύωςη των ϐψεων των γειτνιαζϐντων νεϐτερων οικοδομών με χρόςη παραδοςιακών υλικών κ.α.  

Οι επεμβϊςεισ ϋχουν κοςτολογηθεύ ανϊ εύδοσ ςε κϊθε περιοχό: 

Α) Κτηριακϋσ επεμβϊςεισ 

I. Περιοχό αγύασ Παραςκευόσ, Ντολτςϐ: 5.271.338,00€ 

II. Περιοχό αγύων Αναργϑρων, Απϐζαρι: 4.926.301,00€ 

Β) Αςτικϋσ επεμβϊςεισ 

I. Περιοχό αγύασ Παραςκευόσ, Ντολτςϐ: 903.722,82€ 

II. Περιοχό αγύων Αναργϑρων, Απϐζαρι: 1.200.476,31€ 

Γ) Επεμβϊςεισ ςτα θρηςκευτικϊ μνημεύα 

I. Περιοχό αγύασ Παραςκευόσ, Ντολτςϐ: 81.180,00€ 

II. Περιοχό αγύων Αναργϑρων, Απϐζαρι: 154.242,00€ 

υνολικό κόςτοσ για κάθε περιοχή 

I. Περιοχό αγύασ Παραςκευόσ, Ντολτςϐ: 6.526.241€ 

II. Περιοχό αγύων Αναργϑρων, Απϐζαρι: 6.281.020€ 

Παρατϋθηκαν περαιτϋρω ςτοιχεύα αιτιολϐγηςησ τησ ςημαντικϐτητασ του ϋργου, τησ ςυςχϋτιςόσ του με 

τουσ Άξονεσ και τα Μϋτρα του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ καθώσ και πιθανών πηγών 

χρηματοδϐτηςησ. Μεταξϑ ϊλλων, αναφϋρθηκε ϐτι:  

 Πληρού τισ αρχϋσ τησ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ τησ ΠΔΜ και ιδιαύτερα ςτον τομϋα «Τποδομϋσ και 

Περιβϊλλον», ϐπου προωθεύται η «Προςταςύα/ανϊδειξη τησ πλούςιασ φυςικόσ και πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ, ϋτςι ώςτε να καθύςταται πυλώνασ ανϊπτυξησ και υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ». 

 Εντϊςςεται ςτο ςτρατηγικϐ θεματικϐ ςτϐχο Θ6: «Διαφύλαξη και προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και 

προώθηςη τησ αποδοτικότητασ των πόρων», ϐπου «Σο περιβϊλλον για την ΠΔΜ αποτελεύ βαςικό 

ςυγκριτικό πλεονϋκτημα, αφού χαρακτηρύζεται από πλούςια πανύδα και χλωρύδα, ςημαντικό 

πολιτιςμικό απόθεμα και το μεγαλύτερο δυναμικό επιφανειακών υδϊτων ςτη χώρα». 

 Ωσ δρϊςη αςτικόσ αναγϋννηςησ, ϐπου πρϐκειται, ςϑμφωνα με τον ύδιο Θ, να υλοποιηθοϑν αρκετϋσ 

δρϊςεισ, μπορεύ να ςυνειςφϋρει ςτην αιςθητικό αναβϊθμιςη των αςτικών – ημιαςτικών κϋντρων. 

 Ικανοποιεύ μύα απϐ τισ βαςικϋσ ανϊγκεσ ςτον τομϋα του Περιβϊλλοντοσ ςχετικϊ με την «Προςταςύα 

και ανϊδειξη τησ φυςικόσ και τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ και ςύνδεςό τουσ με την τουριςτικό 

ανϊπτυξη». 
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 υνειςφϋρει ςτουσ τϐχουσ τησ τρατηγικόσ «Ευρώπη 2020», ϐπου ςτο επύπεδο του φυςικοϑ 

περιβϊλλοντοσ προγραμματύζονται δρϊςεισ για την αποκατϊςταςη, διατόρηςη και αξιοπούηςη των 

πϐρων αλλϊ και τησ βιοποικιλϐτητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των τϐπων NATURA2000 καθώσ και 

δρϊςεισ για την προςταςύα, προώθηςη και ανϊπτυξη τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ με 

παρϊλληλο ςτϐχο την ανϊδειξη τουριςτικών προοριςμών.  

 Εμπύπτει ςτισ βαςικϋσ προτεραιϐτητεσ τησ ΠΔΜ για τη «Βελτύωςη του περιβϊλλοντοσ, τησ 

απαςχόληςησ και τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ των αςτικών περιοχών μϋςω ςχεδύων βιώςιμησ 

αςτικόσ ανϊπτυξησ», ϐπου περιλαμβϊνεται η «Προώθηςη και ανϊπτυξη παρεμβϊςεων για την 

προςταςύα και ανϊδειξη των φυςικών πόρων, τησ αρχιτεκτονικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ με 

ςτόχο την τόνωςη του θεματικού τουριςμού». 

 υνειςφϋρει ςτην εκπλόρωςη του ειδικοϑ ςτϐχου 0621 , «Ενύςχυςη τησ προςταςύασ και ανϊδειξησ 

τησ φυςικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και ςύνδεςη με την τουριςτικό ανϊπτυξη» ϐπου τα 

επιδιωκϐμενα αποτελϋςματα αφοροϑν ςτην ανϊπτυξη και προώθηςη του τουριςτικοϑ δυναμικοϑ 

τησ ΠΔΜ και ςτην εκμετϊλλευςη των τοπικών πλεονεκτημϊτων αναξιοπούητων τουριςτικών 

προοριςμών, τϐςο τησ υπαύθρου ϐςο και του αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ τησ ΠΔΜ, μϋςα απϐ δρϊςεισ 

προςταςύασ και ανϊδειξησ τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ, δρϊςεισ ολοκληρωμϋνησ 

τουριςτικόσ προβολόσ για το ςϑνολο τησ Περιφϋρειασ καθώσ και δρϊςεισ ανϊπτυξησ δικτϑων 

θεματικών πολιτιςτικών διαδρομών, εκδηλώςεων, πολιτιςτικών φεςτιβϊλ κ.λπ. 

 Εμπεριϋχει ϐλουσ τουσ τϑπουσ των προτεινϐμενων ϋργων ςϑμφωνα με την 2.A.6.1 Περιγραφό του 

εύδουσ των δρϊςεων που πρϐκειται να λϊβουν ςτόριξη ςτην Επενδυτικό προτεραιϐτητα 6c: 

• τοχευμϋνεσ παρεμβϊςεισ ςε τουριςτικοϑσ προοριςμοϑσ για την αξιοπούηςη τοπικών 

αναξιοπούητων πλεονεκτημϊτων. 

• Έργα ανϊδειξησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ και λειτουργικόσ τουσ δικτϑωςησ. 

• Ανϊπτυξη δικτϑων θεματικών πολιτιςτικών διαδρομών, δημιουργύασ και προβολόσ δικτϑων 

προςβϊςιμων προοριςμών (διαδρομών, υποδομών και μϋςων) τουριςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ για 

ΑμεΑ.  

 Σηρεύται η οριζϐντια αρχό για τη βιώςιμη ανϊπτυξη και την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, καθώσ 

προβλϋπεται η ενεργειακό αναβϊθμιςη των κτηρύων. 

Σϋλοσ, επιςημϊνθηκε ϐτι, παρϐλο που η υποςτόριξη ςε ϋργα πολιτιςμοϑ και τουριςμοϑ περιορύζεται 

μϐνο ςε ϋργα μικρόσ κλύμακασ (ϊρθρο 3(1)(e) του Καν. ΕΣΠΑ ΕΕ 1301/2013 - Μια επϋνδυςη ςε 

υποδομϋσ ςτουσ τομεύσ αυτοϑσ θα θεωρεύται μικρόσ κλύμακασ, αν το ςυνολικϐ κϐςτοσ τησ εύναι 

μικρϐτερο ό ύςο των 5 εκατομμυρύων ευρώ), η διατόρηςη, προςταςύα, προώθηςη και ανϊπτυξη τησ 

φυςικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ μπορεύ να λϊβει τη μορφό μιασ ολοκληρωμϋνησ παρϋμβαςησ, 

ςυμπεριλαμβϊνοντασ ςυμπληρωματικϋσ μεταξϑ τουσ δρϊςεισ που ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη του 

ςτϐχου τησ εν λϐγω επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ. Αυτό η ολοκληρωμϋνη παρϋμβαςη μπορεύ να 

περιλαμβϊνει πολλϋσ μικρόσ κλύμακασ υποδομϋσ ό ακϐμη και να ςυνιςτϊ ϋνα μεγϊλο ϋργο. Όταν το 

ςυνολικϐ κϐςτοσ ϐλων των μικρόσ κλύμακασ ϋργων υποδομόσ, αθροιζομϋνων ςε μια ενιαύα 

ολοκληρωμϋνη παρϋμβαςη, υπερβαύνει τα ϐρια που αναφϋρονται παραπϊνω, η παρϋμβαςη θα πρϋπει 

να καταδεικνϑει ςαφώσ τη θετικό επύπτωςη ςτην αναπτυξιακό δυναμικό τησ περιφϋρειασ καθώσ και 

τον πρϐςθετο αντύκτυπο ςτην οικονομικό ανϊπτυξη και ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ. Η 

τεκμηρύωςη των προαναφερϐμενων προϒποθϋςεων υποςτηρύχθηκε ϐτι προκϑπτει απϐ την 

εκπονηθεύςα μελϋτη ςκοπιμϐτητασ και μπορεύ να τεκμηριωθεύ περαιτϋρω. 

 

Β. Κατϊ τη διαδικαςύα τησ διαβοϑλευςησ ςτην Περιφερειακό Επιτροπό Διαβοϑλευςησ διατυπώθηκαν 

αλλϊ και κατατϋθηκαν εγγρϊφωσ ςχϐλια/προτϊςεισ, που παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ κατωτϋρω: 
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ΤΝΟΧΗ ΦΟΛΙΨΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 

 Πέτροσ Αντωνιάδησ, Δημϐτησ Π.Ε. Υλώρινασ (Πρϐεδροσ υλλϐγου Πληττομϋνων Αχλϊδασ-

κοποϑ-Παπαδιϊσ, Σοπικϐσ ϑμβουλοσ Σ.Κ. Αχλϊδασ, πρώην Πρϐεδροσ Αχλϊδασ, Σεχνολϐγοσ 

Γεωπϐνοσ): 

Εκτϋθηκαν προφορικϊ τρύα (3) Κρύςιμα Ζητόματα, επύ των οπούων κατατϋθηκε  ςειρϊ εγγρϊφων 

και αναλυτικών αποδεικτικών ςτοιχεύων που περιϋχουν εμπεριςτατωμϋνεσ προτϊςεισ, 

προκειμϋνου να επιλυθοϑν οριςτικϊ τα αναφερϐμενα προβλόματα και οι οπούεσ παρουςιϊζονται 

ςυνοπτικϊ ςτη ςυνϋχεια τησ παροϑςασ Έκθεςησ. Παρακϊτω παρουςιϊζονται εν ςυντομύα τα (3) 

Κρύςιμα Ζητόματα: 

1ο Κρύςιμο Ζότημα 

 Ζότημα ϊμεςησ προτεραιϐτητασ η ϑδρευςη. 

 Θϋμα ακαταλληλϐτητασ νεροϑ ςτη Υλώρινα/διακοπϋσ νεροϑ. Σο πρϐβλημα ϋλλειψησ πϐςιμου 

νεροϑ ςε πολλϋσ τοπικϋσ κοινϐτητεσ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ του Ν. Υλώρινασ υφύςταται εδώ και 

πϊρα πολλϊ χρϐνια. Σο δε πρόβλημα των αναρροφόςεων απϐ τισ διακοπϋσ νεροϑ εύναι τερϊςτιο 

απϐ πλευρϊσ δημϐςιασ υγεύασ. Κατατϋθηκε ςειρϊ εγγρϊφων και ςτοιχεύων που αντιμετωπύζουν οι 

κϊτοικοι, κυρύωσ την καλοκαιρινό περύοδο. 

 Πρϐβλημα γεωτρόςεων ςτο Δ. Αμυνταύου ςε βϊθοσ χρϐνου (βλ. Μελϋτη Προςχϋδιο Διαχεύριςησ 

Λεκϊνησ Απορροόσ ποταμών, ΤΔΑΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-GR09). Η ϑδρευςη 

πολλών περιοχών γύνεται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ με γεωτρόςεισ, με αποτϋλεςμα την 

ακαταλληλότητα των υδάτων προσ ύδρευςη του πληθυςμού (οι γεωτρόςεισ εύναι 

ςυμπληρωματικϐ μϋςο ϑδρευςησ και ϐχι κϑριο). 

 Μελϋτεσ φραγμϊτων. Απαιτεύται η εκπϐνηςη κϊποιων μελετών, ενώ ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ υπϊρχει 

προμελϋτη.  

 Προτϊςεισ για αξιοπούηςη/προοπτικϋσ των υφιςτϊμενων, των υπϐ καταςκευό και των υπϐ 

διερεϑνηςη Υραγμϊτων. Κατατϋθηκαν προτϊςεισ για τα Υρϊγματα Σριανταφυλλιϊσ / Παπαδιϊσ 

αλλϊ και την καταςκευό νϋων Υραγμϊτων. 

 Μελϋτη με θϋμα «Πόςιμα Ύδατα – Αχλωρύωτα νερϊ – Αναρροφόςεισ των υδρευτικών δικτύων από 

τισ ςυνεχεύσ διακοπϋσ νερού (οργανικϋσ και ανόργανεσ ενώςεισ) και ο μικροβιακόσ φόρτοσ που 

προκύπτει από αυτϋσ τισ διεργαςύεσ». Διαχρονικϊ, δε λαμβϊνονται τα κατϊλληλα μϋτρα που θα 

απϋτρεπαν τη ρϑπανςη και μϐλυνςη του νεροϑ (περύφραξη των πηγών, ςτεγανϐτητα, καθαριςμϐσ 

και απολϑμανςη των δεξαμενών, επιςκευό και ςυντόρηςη του δικτϑου, απομϊκρυνςη και 

εξυγύανςη των εςτιών ρϑπανςησ), δεν πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι εργαςτηριακού 

ϋλεγχοι του παρεχϐμενου πϐςιμου ϑδατοσ ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, ώςτε να διαπιςτωθεύ η 

ποιϐτητϊ του και η περιεκτικϐτητϊ του ςε επικύνδυνα ςτοιχεύα, με αποτϋλεςμα να παρϋχεται ςτουσ 

κατούκουσ πολλών δημοτικών διαμεριςμϊτων, μϋςω του δικτϑου ϑδρευςησ, νερϐ ακατϊλληλο και 

επιςφαλϋσ για την ανθρώπινη υγεύα, ϐπωσ διαπιςτώθηκε με φυςικοχημικϋσ και μικροβιολογικϋσ 

εξετϊςεισ, που πραγματοποιόθηκαν ςε αντύςτοιχα δεύγματα νεροϑ, απϐ το Κϋντρο Περιβϊλλοντοσ 

τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

 Απαραύτητη η καθιϋρωςη υδρομετρητών. Η απουςύα υδρομετρητών ςτισ τοπικϋσ κοινϐτητεσ ϋχει ωσ 

ςυνϋπεια την ανεξϋλεγκτη ροό νεροϑ με ϐ,τι αυτϐ ςυνεπϊγεται., δηλαδό την ϋλλειψη νεροϑ απϐ την 

υπερκατανϊλωςη/ςυνεχεύσ καθημερινϋσ διακοπϋσ νεροϑ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ. 

2ο Κρύςιμο Ζότημα 

 ΔΕΗ - Λιγνιτωρυχεύα Αχλϊδασ/Επιςτροφό εδαφών μεγϊλησ οικονομικόσ αξύασ ςτουσ παραγωγοϑσ-

παλαιοϑσ ιδιοκτότεσ και ϐχι ςτουσ νϋουσ γεωργοϑσ. Απαραύτητο να βρεθεύ νομικόσ και οικονομικόσ 
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τρόποσ, ώςτε τα κτόματα να επανϋλθουν ςτουσ ιδιοκτότεσ τουσ, αφοϑ γύνουν οι εργαςύεσ απϐληψησ 

λιγνύτη.  

3ο Κρύςιμο Ζότημα 

 Γεωργικϊ Πϊρκα/Κτηνοτροφικϋσ, Γεωργικϋσ Ζώνεσ. Νομοθετικϊ, προτεύνεται να ενταχθοϑν ςτα 

παρϊλληλα ϋργα αναδαςμοϑ. 

 Αναδαςμού/απαραύτητη νομοθετικό ρϑθμιςη - προςθόκη ϐρου ςτουσ αναδαςμοϑσ να μη 

ςυμπεριλαμβϊνονται περιοχϋσ που προορύζονται για Γεωργικϊ Πϊρκα.  

 

 Ιωάννησ Αποςτολίδησ, Δημϐτησ Π.Ε. Κοζϊνησ: 

Κρύςιμα Ζητόματα 

 Απαραύτητοσ ο προςδιοριςμϐσ του ρϐλου κϊθε Δόμου και ο ρϐλοσ του ςτην ανϊπτυξη τησ 

Περιφϋρειασ. Απαιτεύται καθοδόγηςη των Δόμων και ςυντονιςμϐσ τουσ απϐ την Περιφϋρεια με τη 

ςυνεργαςύα τησ ΠΕΔ, ώςτε βϊςει τησ αρχόσ τησ επικουρικϐτητασ, να μην υπϊρχουν 

ενδοπεριφερειακού ανταγωνιςμού αλλϊ ςυνεργαςύα και αλληλοβοόθεια. 

 Ιδιαύτερα ανηςυχητικού οι δεύκτεσ του δημογραφικοϑ (γηραςμϋνοσ πληθυςμϐσ/12% τησ μεύωςησ 

του πληθυςμοϑ τησ χώρασ απϐ την προηγοϑμενη απογραφό προϋρχεται απϐ τη Δυτικό 

Μακεδονύα). Απαραύτητη η λόψη μϋτρων – παροχό κινότρων για τη ςυγκρϊτηςη και επιςτροφό 

του πληθυςμοϑ, ειδικϊ των παραγωγικών ηλικιών. 

 Ο ρϐλοσ Δυτικόσ Μακεδονύασ ςτα Διεθνό Δύκτυα – υποβαθμιςμϋνη ϋξοδοσ Νύκησ. Ρϐλοσ τησ πϐλησ 

τησ Κοζϊνησ, ωσ δευτερεϑον πϐλοσ (3ου επιπϋδου), ενώ υπϊρχουν ςε περιφϋρειεσ δϑο πρωτεϑοντεσ 

εθνικού πϐλοι (Αλεξανδροϑπολη - Κομοτηνό, Λϊριςα – Βϐλοσ, Ηρϊκλειο – Φανιϊ). Ανϊπτυξη ϐμωσ 

ςτη Δυτικό Μακεδονύα χωρύσ διεθνό Δύκτυα δεν μπορεύ να αναμϋνεται. 

 Ζότημα μονοδιϊςτατησ παραγωγικόσ ςυγκρϐτηςησ (ΔΕΗ και μϊλιςτα ςε φθύνουςα πορεύα). 

Απαιτεύται διαφορετικϐ μοντϋλο οργϊνωςησ τησ παραγωγόσ για τη δημιουργύα βιώςιμων θϋςεων 

εργαςύασ. Η επιχειρηματικϐτητα θα πρϋπει να αξιοποιόςει και τουσ ϐχι τϐςο «αποδοτικοϑσ» τομεύσ 

με τη μορφό κυρύωσ τησ ςυλλογικόσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. Αναγκαιϐτητα ανϊπτυξησ τησ 

κοινωνικόσ οικονομύασ ωσ τομϋα που θα ςυγκρατόςει τη μετανϊςτευςη των νϋων και θα 

αποτελϋςει ϋνα ϐπλο για τη μεύωςη τησ ανεργύασ ειδικϊ τησ νϋασ γενιϊσ.  

 

 Γεώργιοσ Κάτανασ, Εκπρϐςωποσ Εργατικοϑ Κϋντρου ΠτολεμαϏδασ:  

Κρύςιμα Ζητόματα 

 Ανϊγκη διαβαθμιδικόσ ςυνεργαςύασ, ωσ απαραύτητη προϒπϐθεςη τησ διαδικαςύασ αναπτυξιακοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Σα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα των Δόμων θα πρϋπει να ςυνεκτιμηθοϑν κατϊ 

τον περιφερειακϐ επιχειρηςιακϐ ςχεδιαςμϐ.   

 Προτεραιϐτητα η δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ 

 Θωρϊκιςη απϋναντι ςτον ϋντονο ανταγωνιςμϐ με τισ γϑρω Περιφϋρειεσ, εντϐσ και εκτϐσ τησ χώρασ 

 Ανϊγκη ςϑνδεςησ του Πανεπιςτημύου και ΣΕΙ Δυτικόσ Μακεδονύασ με τισ ανϊγκεσ τησ τοπικόσ 

κοινωνύασ. Ο ρϐλοσ τουσ θα πρϋπει να εύναι ςυμβουλευτικϐσ και ςυνδεδεμϋνοσ με τα τοπικϊ 

ανταγωνιςτικϊ πλεονεκτόματα, π.χ. κρϐκοσ Κοζϊνησ 

 Ζότημα ςυγκοινωνιακοϑ αναςχεδιαςμοϑ - Αναδιϊρθρωςη λεωφορειακών γραμμών (αςτικών, 

ΚΣΕΛ), με τη δημιουργύα νϋων λεωφορειακών ςυνδϋςεων και αναςχεδιαςμϐ υφιςτϊμενων για την 

καλϑτερη εξυπηρϋτηςη του επιβατικοϑ κοινοϑ. 

 Ανταπϐδοςη απϐ ΕΡΣ - τηλεοπτικό προβολό Δυτικόσ Μακεδονύασ ςε ΜΜΕ πανελλόνιασ εμβϋλειασ. 

Κρύςιμα Ζητόματα Περιφερειακόσ υνεύδηςησ 

 Επιτακτικό η ςτόριξη τησ τοπικόσ παραγωγόσ – εύςοδοσ τοπικών προώϐντων ςτισ εμπορικϋσ 

αλυςύδεσ τησ περιοχόσ / ρϐλοσ τησ ΑΝΚΟ. 
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 Οι τομεύσ Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ θα πρϋπει να ςυνδυαςτοϑν με αλλαγό των διατροφικών 

ςυνηθειών, προωθώντασ τα τοπικϊ ποιοτικϊ προώϐντα. 

Κρύςιμα Ζητόματα Σοπικόσ Παρϊδοςησ – brand name/ταυτϐτητα χωριών και πϐλεων 

 Πρϐταςη απογραφόσ-καταγραφόσ των Αποδόμων που κατϊγονται απϐ τισ περιοχϋσ τησ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ, με ςκοπϐ τη δημιουργύα Δικτϑου που θα αξιοποιόςει πολυπλεϑρωσ το μεγϊλο αυτϐ 

κεφαλαύο του τϐπου. Ένα τϋτοιο Δύκτυο θα προωθοϑςε τη ςυςτηματικό ςυνεργαςύα και 

επικοινωνύα με τισ οργανώςεισ και τουσ ςυλλϐγουσ των Αποδόμων, ϋτςι ώςτε να 

προγραμματύζονται κοινϋσ δρϊςεισ και εκδηλώςεισ, ςτηρύζοντασ καύρια ζητόματα τοπικόσ 

ανϊπτυξησ, ϐπωσ την πολιτιςτικό και τουριςτικό ανϊδειξη τησ περιοχόσ, την εξωςτρϋφεια των 

τοπικών προώϐντων κ.λπ. 

 Πρϐταςη αδελφοπούηςησ χωριών με εςτύαςη ςε προγρϊμματα επιςκϋψεων και προώθηςησ του 

τουριςμοϑ/ Ανϊληψη δρϊςησ απϐ Προςφυγικοϑσ υλλϐγουσ. Ο θεςμϐσ των αδελφοποιόςεων 

μπορεύ να λειτουργόςει ωσ μϋςο διαφόμιςησ, με απώτερο ςκοπϐ την ενύςχυςη των ροών 

επιςκεπτών και τη ςτόριξη τησ τουριςτικόσ και οικονομικόσ ανϊπτυξησ, μϋςω τησ ανϊδειξησ τησ 

φυςικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. 

 Μετεγκατϊςταςη χωριών – προγρϊμματα οικιςτικόσ οργϊνωςησ με καταςκευό ςϑγχρονων 

οικιςμών με ειδικϐ θεματικϐ περιεχϐμενο. Παρϊδειγμα νϋου οικιςμοϑ Ποντοκώμησ, ο οπούοσ 

προτεύνεται να οικοδομηθεύ βϊςει των χαρακτηριςτικών τησ ποντιακόσ αρχιτεκτονικόσ υπϐ τη 

μορφό μουςειακόσ αναπαρϊςταςησ («Ποντιακϐ χωριϐ»), καθώσ και να ενςωματώνει ςτοιχεύα 

«μνόμησ λιγνύτη», με ςκοπϐ τη διατόρηςη τησ ιςτορικόσ μνόμησ και την ανϊδειξη τησ 

ιδιαιτερϐτητασ του οικιςμοϑ. 

 

 Κωνςταντίνοσ Αςαλουμίδησ, Εκπρϐςωποσ υνδικϊτου Εργαζομϋνων ςτην Ενϋργεια «ΕΡΓΑΣΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ»: 

Κρύςιμα Ζητόματα 

 Ανϊγκη επικϋντρωςησ μειωμϋνου τιμολογύου ςτισ μικρϋσ επιχειρόςεισ. 

 Ζότημα ανταποδοτικϐτητασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Τγεύασ, με αφορμό την κϊλυψη του κϐςτουσ 

(2 εκατ. ευρώ για τα επϐμενα τρύα χρϐνια) απϐ τα χρόματα του Σοπικοϑ Πϐρου Ανϊπτυξησ που 

λαμβϊνει η Περιφϋρεια ωσ αποζημύωςη απϐ τισ εξορυκτικϋσ δραςτηριϐτητεσ τησ ΔΕΗ, για την 

κϊλυψη των εξϐδων των επικουρικών γιατρών που θα πρϋπει να προςληφθοϑν ςτα νοςοκομεύα 

τησ περιοχόσ. 

 Ζότημα ανταποδοτικών οφελών απϐ Διαχεύριςη Απορριμμϊτων και απϐ τον αγωγϐ φυςικοϑ 

αερύου TAP, ώςτε η περιοχό να επωφεληθεύ ανϊλογα, π.χ. δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, 

ϑπαρξη ϊλλων (ϊμεςων ό ϋμμεςων) οφελών ςε τοπικϐ επύπεδο. 

 

 Γεώργιοσ Ραμογιάννησ, Εκπρϐςωποσ Εργατοϒπαλληλικοϑ Κϋντρου Γρεβενών: 

Κρύςιμα Ζητόματα 

 Ζότημα καθυςτϋρηςησ του ϋργου των Εργατικών Κατοικιών. 

 Τψηλϐ κϐςτοσ αρδευτικοϑ. 

 Αναξιοπούητεσ αποθόκεσ ΚΤΔΕΠ. 

 Δυναμικό ςυνεταιριςτικοϑ τυροκομεύου. 

 

 Μαρία Γεωργίτςη, Εκπρϐςωποσ του Επιμελητηρύου Γρεβενών: 

Κρύςιμα Ζητόματα 

 Ανϊγκη αξιοπούηςησ και ανϊδειξησ του φυςικοϑ πλοϑτου τησ περιοχόσ ςε ανταγωνιςτικϐ 

τουριςτικϐ προώϐν. Απαιτεύται επικοινωνιακό πολιτικό – marketing ςτον τομϋα του Σουριςμοϑ. 



Εκθεςη Δημοςιασ Διαβουλευςησ - τρατηγικοσ χεδιαςμοσ 2015-2019 ελύδα 8 
 

Πρϐταςη δημιουργύασ θεματικών διαδρομών και προώθηςησ εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ. 

Προςϋγγιςη ειδικών τμημϊτων αγορϊσ που επϋδειξαν ενδιαφϋρον ςε εκθϋςεισ τουριςμοϑ, π.χ. 

Ιςραόλ. 

 Βελτύωςη τησ αιςθητικόσ και ανϊδειξη του παραδοςιακοϑ χαρακτόρα των ορεινών οικιςμών με 

παρεμβϊςεισ ςτισ προςϐψεισ των κτιςμϊτων, με αποτϋλεςμα την ενεργειακό αναβϊθμιςό τουσ και 

απώτερο ςτϐχο τη  βελτύωςη του τουριςτικοϑ προώϐντοσ. 

 

 Μιλτιάδησ Ζορμπάσ, Δόμοσ ερβύων-Βελβεντοϑ: 

Κρύςιμα Ζητόματα 

 Ανϊγκη διακλαδώςεων του αγωγοϑ TAP, ςε 3-4 ςημεύα, εντϐσ των ορύων τησ Περιφϋρειασ. 

 Προτεραιϐτητα για τη Δυτικό Μακεδονύα οι ενεργειακϋσ αναβαθμύςεισ, τϐςο ςε δημϐςια κτύρια ϐςο 

και ςτισ κατοικύεσ. 

 Η λειτουργύα των υποδομών εγγεύων βελτιώςεων (φρϊγματα, δύκτυα, κ.λπ.) που ςτοχεϑουν ςτη 

βϋλτιςτη αξιοπούηςη των υδατικών πϐρων πρϋπει να ςυνδυαςτεύ με την εκμετϊλλευςη ΑΠΕ, ώςτε 

να επιτευχθεύ ταυτϐχρονα εξοικονϐμηςη ενεργειακών και οικονομικών πϐρων.   

 

ΑΝΟΙΦΣΕ ΕΠΙΣΟΛΕ/ΕΚΘΕΕΙ 

1. Η Περιφερειακή Ομοςπονδία Ατόμων με αναπηρία (ΠΟΑ.με.Α) Δυτικήσ Μακεδονίασ 

απϋςτειλε τισ προτϊςεισ τησ για το τρατηγικϐ χεδιαςμϐ ηλεκτρονικϊ, μϋςω του ειδικοϑ 

Τποςτηρικτικού Εντύπου – Ερωτηματολογύου που επιςυνϊφθηκε ςτη ςχετικό πρϐςκληςη, ϐπωσ αυτϋσ 

παρουςιϊζονται κατωτϋρω: 

 Άλλεσ διαςτϊςεισ που θα μποροϑςαν να διϋπουν το Όραμα, ώςτε να παρϋχει πιο εϑςτοχα την 

εικϐνα τησ μελλοντικόσ επιθυμητόσ θϋςησ τησ ΠΔΜ: 

α) Η ανϊπτυξη δρϊςεων που θα επιτρϋψουν την απεξϊρτηςό του απϐ τισ παραδοςιακϋσ μορφϋσ 

τοπικόσ οικονομύασ (ορυχεύα, λιγνιτικϋσ μονϊδεσ). Ωσ τϋτοια προτεύνεται η ανάπτυξη του 

προςβάςιμου τουριςμού, με ςτϐχο την προςϋλκυςη μεριδύου εκ των 60.000.000 τουριςτών με 

αναπηρύα τησ Ευρώπησ. Ο προςβϊςιμοσ τουριςμϐσ αποτελεύ δραςτηριϐτητα που προωθεύται ϋντονα 

απϐ την ΕΕ και τα ϊλλα ευρωπαώκϊ κρϊτη, γιατύ εξαςφαλύζει επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιϐδου και 

περιςςϐτερα ϋςοδα απϐ τον ςυμβατικϐ τουριςμϐ. Αυτϐ προϒποθϋτει βελτύωςη των υποδομών, 

επιμόρφωςη των ςτελεχών του τουριςτικού τομϋα, προβολό με αξιοπούηςη των δικτύων των ατϐμων με 

αναπηρύα. 

β) Η βελτίωςη των ςυνθηκών διαβίωςησ με προςανατολιςμϐ ςτην γηρϊςκουςα κοινωνύα (ϊτομα 

ϊνω των 65 ετών αναμϋνεται ωσ το 2050 να αποτελοϑν το 30-40% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ) και ςτισ 

ανϊγκεσ των ΑμεΑ καθώσ επύςησ και ςτη βελτίωςη των κοινωνικών υποδομών και υπηρεςιών, το 

οπούο ϊλλωςτε προβλϋπεται ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Δυτικόσ Μακεδονύασ 2014 – 2020 που 

εγκρύθηκε το Δεκϋμβριο του 2014 απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό, ϐπου αναφϋρεται το εξόσ (ς. 279): 

«[…] το εγκριθϋν Περιφερειακό Πλαύςιο Φωροταξικού χεδιαςμού και Αειφόρου Ανϊπτυξησ (ΠΠΦΑΑ) 

τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ αναγνωρύζονται πόλοι ανάπτυξησ με την ακόλουθη διϊκριςη:  

Βαςικόσ πόλοσ ανϊπτυξησ εθνικόσ εμβϋλειασ ορύζεται η Κοζϊνη, η οπούα κατατϊςςεται ςτουσ 

δευτερεύοντεσ εθνικούσ πόλουσ. Για τουσ δευτερεύοντεσ εθνικούσ πόλουσ το ΓΠΦΑΑ προτεύνει την 

προώθηςη τησ αναβϊθμιςησ των τεχνικών-κοινωνικών υποδομών και αςτικών υπηρεςιών και τησ 

καινοτομύασ με ςτόχο την ανϊπτυξη και τη βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ του παραγωγικού 

δυναμικού[...]». 
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 Κρύςιμα Ζητόματα που πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν κατϊ την τρϋχουςα περύοδο απϐ την 

Περιφϋρεια ςε κϊθε ϋναν απϐ τουσ (4) τομεύσ ανϊπτυξησ (Άξονεσ Προτεραιϐτητασ): 

ΑΠ 01. Περιβϊλλον και ποιϐτητα ζωόσ 

α) Προςβϊςιμεσ πϐλεισ 

β) Δύκτυο προςβϊςιμων τουριςτικών προοριςμών 

ΑΠ 02. Κοινωνικό Μϋριμνα, Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ και Αθλητιςμϐσ 

α) Δύκτυο Ολοκληρωμϋνων Τπηρεςιών Τποςτόριξησ Οικογενειών με Α.με.Α. 

β) Πρϐγραμμα απο-ιδρυματοπούηςησ 

γ) Προςωπικϐσ βοηθϐσ 

δ) Διαβιώ κατ’ ούκον 

ΑΠ 03. Σοπικό Οικονομύα και Απαςχϐληςη 

α) Επιχειρηματικϐτητα ατϐμων με αναπηρύα 

β) Επιχειρώ προςβϊςιμα 

ΑΠ 04. Βελτύωςη Διοικητικόσ Ικανϐτητασ και Οικονομικόσ Κατϊςταςησ τησ Περιφϋρειασ 

α) Ηλεκτρονικό Προςβαςιμϐτητα 

β) Κοινωνικό Οικονομύα 

γ) Έξυπνη Εξειδύκευςη 

 Ανϊγκεσ, προβλόματα και απαραύτητεσ παρεμβϊςεισ ςε κϊθε ϋναν απϐ τουσ (4) τομεύσ ανϊπτυξησ 

(Άξονεσ Προτεραιϐτητασ): 

ΑΠ 01. Περιβϊλλον και ποιϐτητα ζωόσ 

α) Αποκατϊςταςη τησ καθολικόσ προςβαςιμϐτητασ κτιριακών υποδομών, εξωτερικών χώρων και 
υπηρεςιών του δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα των πϐλεων τησ Περιφϋρειασ ό επιλεγμϋνων τμημϊτων 
αυτών με ςκοπϐ τη δημιουργύα υποδειγματικών αςτικών μονϊδων. 

β) Δημιουργύα ενϐσ τουλϊχιςτον δικτϑου προςβϊςιμων προοριςμών τουριςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ. Σο 

δύκτυο μπορεύ να περιλαμβϊνει ςημεύα πολιτιςμοϑ (αρχαιολογικοϑσ χώρουσ, μουςεύα, πινακοθόκεσ, 

βιβλιοθόκεσ, πολιτιςτικοϑσ χώρουσ κ.λπ.), φυςικϊ αξιοθϋατα (ϊλςη, πϊρκα, παραλύεσ, δαςικϋσ 

διαδρομϋσ κ.λπ.), καθώσ και επιχειρόςεισ (διαμονόσ, εςτύαςησ, εμπορικϋσ κ.λπ.) προςβϊςιμων ςε ϊτομα 

με αναπηρύα, γ’ ηλικύασ κ.λπ. Η δρϊςη θα πρϋπει επύςησ να ενςωματώνει και δρϊςεισ πιςτοπούηςησ 

επιχειρόςεων και οργανιςμών βϊςει του εθνικοϑ προτϑπου ΕΛΟΣ 1439, εκπαύδευςη προςωπικοϑ κ.λπ. 

ΑΠ 02. Κοινωνικό Μϋριμνα, Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ και Αθλητιςμϐσ 

α) Δημιουργύα Δικτϑου Ολοκληρωμϋνων Τπηρεςιών Τποςτόριξησ Οικογενειών που φροντύζουν 

παιδιϊ/ϊτομα με αναπηρύα (ϐπωσ για π.χ. Βρεφονηπιακού ςταθμού, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, Κϋντρα Διημϋρευςησ 

και Ημερόςιασ Υροντύδασ, ΚΗΥΗ, τϋγεσ Τποςτηριζϐμενησ Διαβύωςησ, Ξενώνεσ Βραχεύασ Υιλοξενύασ 

κ.λ.π.) μϋςω τησ δημιουργύασ ςχετικοϑ Περιφερειακοϑ Γραφεύου Διαςϑνδεςησ. 

β) Ενύςχυςη και δημιουργύα τεγών Τποςτηριζϐμενησ Διαβύωςησ και Κϋντρων Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ. 

γ) Επιδϐτηςη ατϐμων με αναπηρύα για την απαςχϐληςη προςωπικών βοηθών, με ςκοπϐ τη 

διαςφϊλιςη τησ μεγαλϑτερησ δυνατόσ αυτονομύασ αυτών αλλϊ και την εναρμϐνιςη επαγγελματικόσ και 

οικογενειακόσ ζωόσ αυτών και των οικεύων τουσ. 

δ) Επιδϐτηςη παρεμβϊςεων προςβαςιμϐτητασ ςε κατοικύεσ ατϐμων με αναπηρύα, με ςκοπϐ την 

προώθηςη τησ ανεξϊρτητησ διαβύωςησ και την αποφυγό τησ ιδρυματοπούηςησ.  
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ΑΠ 03. Σοπικό Οικονομύα και Απαςχϐληςη 

α) Εκπαύδευςη, κατϊρτιςη, ςυμβουλευτικό υποςτόριξη εν δυνϊμει επιχειρηματιών με 
αναπηρύα. 

β) Επιδϐτηςη παρεμβϊςεων για τη βελτύωςη τησ προςβαςιμϐτητασ υφιςτϊμενων 
επιχειρόςεων δημϐςιου ό/και ιδιωτικοϑ χαρακτόρα, οι οπούεσ με βϊςη τον ΝΟΚ (ϊρθρο 26, 
παρ.4) θα πρϋπει μϋχρι το 2020 να ϋχουν αποκαταςτόςει την προςβαςιμϐτητα των κτιριακών 
υποδομών τουσ ϊλλωσ αυτϋσ θα θεωροϑνται αυθαύρετεσ. 

γ) Δρϊςεισ ενημϋρωςησ/ευαιςθητοπούηςησ/κατϊρτιςησ κοινόσ γνώμησ, επαγγελματιών κ.λπ. 

ςε θϋματα ςχετικϊ με την αναπηρύα και την προςβαςιμϐτητα ςτα ϊτομα με αναπηρύα. 

ΑΠ 04. Βελτύωςη Διοικητικόσ Ικανϐτητασ και Οικονομικόσ Κατϊςταςησ τησ Περιφϋρειασ 

α) Δημιουργύα προςβϊςιμησ ςτα ϊτομα με αναπηρύα δικτυακόσ πϑλησ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ 
Μακεδονύασ. 

β) Παροχό ςυμβουλευτικόσ και τεχνικόσ υποςτόριξησ ςτα ϊτομα με αναπηρύα για τη δημιουργύα 
ΚΟΙΝ.ΕΠ κοινωνικόσ ϋνταξησ, αξιοποιώντασ τα κονδϑλια που προβλϋπονται ςτον αντύςτοιχο Άξονα 
Προτεραιϐτητασ του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

γ) υνεργαςύα με τα τριτοβϊθμια ιδρϑματα τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ για την ανϊπτυξη εφαρμογών για 
ϊτομα με αναπηρύα (π.χ, GPS για ϊτομα με προβλόματα ϐραςησ, ϋξυπνη κϊρτα ςτϊθμευςησ κ.λ.π.)    

Σϋλοσ, επιςημϊνθηκε ϐτι η Ε..Α.μεΑ. και το αναπηρικϐ κύνημα θεωρεύ απϐλυτα αναγκαύα την 

καθιϋρωςη και θεςμοθϋτηςη ςτενόσ ςυνεργαςύασ με το αναπηρικϐ κύνημα. Η Ε..Α.μεΑ. διαθϋτει πλϋον 

διαχειριςτικό επϊρκεια Β' και Γ' τϑπου, εύναι αναγνωριςμϋνοσ πϊροχοσ Διϊ Βύου εκπαύδευςησ και 

μπορεύ να ςυνδρϊμει ςτην υλοπούηςη του ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ και του ορϊματοσ τησ Περιφϋρειασ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

2. Σο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ, Παράρτημα Δυτικήσ Μακεδονίασ, ϐπωσ 

προαναφϋρθηκε, κατϋθεςε τισ απϐψεισ-προτϊςεισ του εγγρϊφωσ, ηλεκτρονικϊ και ςτην ηλεκτρονικό 

πλατφϐρμα διαβοϑλευςησ τησ Περιφϋρειασ. Η παρϋμβαςό του, μϋςω  αναλυτικοϑ Εντύπου προτϊςεων 

ογδϐντα (80) ςελύδων, περιλαμβϊνει μύα γενικό θεώρηςη του ςχεδιαςμοϑ, την αποτϑπωςη τησ 

κατϊςταςησ ιδιαιτεροτότων του πρωτογενό τομϋα, μύα ειδικό αναφορϊ ςε οριςμϋνα κρύςιμα ζητόματα 

για την ανϊπτυξη του αγροδιατροφικοϑ τομϋα τησ Περιφϋρειασ, προτϊςεισ για τη ςυμπλόρωςη τησ 

Δομόσ του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ 2015 - 2019 και, τϋλοσ, τη ςυνοπτικό παρουςύαςη εύκοςι 

(20) προτεινϐμενων ϋργων. 

υνοπτικϊ, οι απϐψεισ του ΓΕΩΣ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. παρουςιϊζονται κατωτϋρω:  

I. ΕΙΑΓΨΓΙΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

Σο χϋδιο τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ τησ Π.Δ.Μ. χαρακτηρύζεται ωσ «ϋνα πλόρεσ κεύμενο, φιλόδοξο ωσ 

προσ τουσ ςτόχουσ που θϋτει, αλλϊ περιεκτικό ωσ προσ τισ προτεραιότητεσ που διατυπώθηκαν από την 

τοπικό κοινωνύα την τελευταύα δεκαετύα».  

Κρύνεται ςωςτό η ιδιαύτερη βαρϑτητα που δύνεται ςτην ενύςχυςη του πρωτογενό τομϋα τησ τοπικόσ 

οικονομύασ, ο οπούοσ, αν και ϋχει διαχρονικϊ υποςτεύ ςημαντικό ςυρρύκνωςη, θεωρεύται ϐτι ϋχει τη 

δυνατϐτητα να αυξόςει τη ςυμμετοχό του ςτο Περιφερειακϐ Ακαθϊριςτο Προώϐν και να ςυμβϊλλει 

ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και τη μεύωςη τησ ανεργύασ.  

Κρύνεται αναγκαύα η ςϑμπραξη και ςυνϋργεια ϐλων των εμπλεκομϋνων φορϋων, προκειμϋνου να 

υποςτηριχθοϑν ςτρατηγικϋσ με ςτϐχο το μεταςχηματιςμϐ του αγροδιατροφικοϑ τομϋα τησ 

Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ ςε ποιοτικϐ, εξωςτρεφό και ανταγωνιςτικϐ. 
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II. ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

Η ανϊπτυξη του Αγροτικοϑ Σομϋα ςτην Π.Δ.Μ. αναφϋρεται ϐτι θα ςυμβϊλλει: 

 τον περιοριςμό του ελλειμματικού εμπορικού ιςοζυγύου του αγροτροφικού τομϋα τησ χώρασ.  

 την επύτευξη διατροφικόσ επϊρκειασ τησ χώρασ. 

 τη μεύωςη τησ ανεργύασ, ιδιαύτερα των νϋων ανθρώπων. 

 την ανϊγκη επεξεργαςύασ προτϊςεων και λϑςεων που διαφοροποιούν το παραγωγικό μοντϋλο τησ 

Περιφϋρειασ, ιδιαύτερα ενϐψει τησ μεταλιγνιτικόσ περιϐδου. 

 την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και την αειφόρο αξιοπούηςη των πόρων. 

 
και θα αξιοποιόςει ϐλα τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα και τισ δυνατϐτητεσ τησ περιοχόσ, ϐπωσ: 

 Σισ ευνοώκϋσ εδαφολογικϋσ και κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ τησ περιοχόσ. 

 Σην παρϊδοςη και την τεχνογνωςύα ςτην παραγωγό ΠΟΠ και ΠΓΕ προώϐντων. 

 υμμετοχό ςε πολλϋσ δραςτηριϐτητεσ κλϊδων που προςθϋτουν ςτην Περιφερειακό Α.Π.Α. 

(μεταπούηςη, εμπϐριο, προμηθευτϋσ, κατανϊλωςη, υπηρεςύεσ). 

 Ανθεκτικϐτητα ςτην κρύςη. 

III. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ Π.Δ.Μ. 

 Τψηλό κόςτοσ παραγωγόσ με χαμηλό παραγωγικότητα και χαμηλό προςτιθϋμενη αξύα των 

γεωργικών προώϐντων, με αποτϋλεςμα την μη ικανοποιητικό παρουςύα τουσ ςτην αγορϊ. 

 Έλλειψη ϋργων υποδομόσ, δικτϑων διακύνηςησ, τυποπούηςησ, εμπορύασ.  

 Τποαπαςχόληςη, ετεροαπαςχόληςη και χαμηλό μορφωτικό επύπεδο του αγροτικοϑ πληθυςμοϑ με 

δυςχϋρεια ςτην ανανϋωςη τησ ηλικιακόσ του ςϑνθεςησ. 

 Φαμηλό ποςοςτό αρδευόμενων εκτϊςεων με κυριαρχύα φυτικόσ ϋναντι τησ ζωικόσ παραγωγόσ, αν και 

οι γεωμορφολογικϋσ και κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ ευνοοϑν περιςςϐτερο την κτηνοτροφύα. 

 Έλλειψη ρευςτότητασ και πύςτησ των γεωργικών εκμεταλλεϑςεων ιδιαύτερα μετϊ την ϑφεςη. 

 Έλλειψη επαρκών μηχανιςμών υλοπούηςησ και ςτόριξησ αγροτικών μϋτρων και προγραμμϊτων. 

 Περιοριςμϋνη ϋρευνα, ανεπαρκόσ διϊχυςη και αξιοπούηςη τησ τεχνογνωςύασ και τησ τεχνολογύασ με 

χαμηλϐ βαθμϐ ενςωμϊτωςησ τησ καινοτομύασ. 

 Ρϑθμιςη των ςχϋςεων μεταξϑ χρόςεωσ και ιδιοκτηςύασ τησ γεωργικόσ γησ. Η ιδιϐκτητη γεωργικό γη 

που αξιοποιεύται εύναι μειωμϋνη ςε ςχϋςη με τη νοικιαςμϋνη γεωργικό γη. 

IV. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ Π.Δ.Μ. 

 Ύπαρξη ςημαντικοϑ αριθμοϑ πιςτοποιημϋνων προώϐντων και προώϐντων ΠΟΠ – ΠΓΕ. 

 Μοναδικϐτητα ςτην εκτροφό γουνοφϐρων ζώων και την καλλιϋργεια κρϐκου. 

 Σϊςη διαμϐρφωςησ παραγωγικόσ βϊςησ προςανατολιςμϋνησ ςτα ποιοτικϊ προώϐντα. 

 ημαντικϋσ δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ επαγγελματικόσ μελιςςοκομύασ με πιςτοποιημϋνα 

μελιςςοκομικϊ προώϐντα, ωσ κϑριασ πηγόσ ειςοδόματοσ. 

 Αυξητικό τϊςη ςτην καλλιϋργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

 ημαντικό παραγωγό οςπριοειδών καθώσ και προώϐντων με θετικϐ εμπορικϐ ιςοζϑγιο. 

 Διαφαινϐμενη επιςτροφό νϋων ςτη γεωργύα. 

 Ευνοώκϋσ κλιματολογικϋσ και εδαφολογικϋσ ςυνθόκεσ για την παραγωγό υψηλόσ ποιϐτητασ 

προώϐντων. 

 Ικανοποιητικϐ μϋςο μϋγεθοσ αγροτικών εκμεταλλεϑςεων. 

 ημαντικό παρουςύα οργανιςμών και φορϋων ςτον τομϋα τησ ϋρευνασ και μετϊδοςησ τησ γνώςησ.  

 Ύπαρξη εκτεταμϋνων βοςκοτϐπων για την ανϊπτυξη τησ κτηνοτροφύασ. 

 Ύπαρξη ςημαντικών δαςικών ςυμπλεγμϊτων. 

 Πλοϑςιο επιφανειακϐ υδϊτινο δυναμικϐ, απϐ τα πλουςιϐτερα υδατικϊ διαμερύςματα πανελλαδικϊ. 
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V. ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΣΗΝ Π.Δ.Μ. 

Προτεύνεται η αναφορϊ των κατωτϋρω ειδικών θεμϊτων του πρωτογενό τομϋα, ωσ επιδύωξη τησ 

Περιφϋρειασ, ςτο πλαύςιο του Άξονα 3 του ΕΠ ‘’Σοπικό Οικονομύα και Απαςχόληςη’’: 

1. Δημιουργία Δομών Υποςτήριξησ Αγροδιατροφικού Τομέα Π.Δ.Μ. 

i. Αγροδιατροφικό ϑμπραξη 

ii. Δημιουργύα Ινςτιτοϑτων – Πιλοτικών Αγρών 

iii. Δημιουργύα κοιτύδασ θερμοκηπιακών εκμεταλλεϑςεων 

2. Δημιουργία Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προΰόντων, με ςυντονιςμϐ των ςυλλογικών 

οργανώςεων και των φορϋων Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ. 

3. Ιεράρχηςη προτεραιοτήτων για έργα υποδομήσ, εγγειοβελτιωτικά έργα και αναδαςμούσ, 

με καταγραφό και αξιοπούηςη των υφιςτϊμενων φραγμϊτων και αρδευτικών δικτύων. 

4. Ανάπτυξη κλάδου γουνοφόρων ζώων, με λεπτομερό χωροθϋτηςη ζώνησ εκτροφόσ τουσ ςτην 

ευρϑτερη περιοχό του ϊξονα Καςτοριϊ – ιϊτιςτα – Γρεβενϊ (π.χ. ςε ημιορεινϋσ περιοχϋσ τησ 

Περιφϋρειασ) και δημιουργύα Ερευνητικού Κϋντρου με ϋκταςη πιλοτικόσ παραγωγικόσ και 

ερευνητικόσ φϊρμασ. 

5. Ανάπτυξη κλάδου υδατοκαλλιεργειών, με δημιουργύα Περιοχόσ Οργανωμϋνησ Ανϊπτυξησ 

Τδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Τ.) που θα περιλαμβϊνει, μεταξϑ ϊλλων, την ανϊπτυξη ςχετικών 

δρϊςεων που θα ενιςχϑςουν την ταυτϐτητα τησ περιοχόσ και θα διευρϑνουν τη φόμη τησ 

(αθλητικό αλιεύα, ψυχαγωγικό αλιεύα, εκπαιδευτικό υδατοκαλλιϋργεια, αλιευτικϐσ οικοτουριςμϐσ, 

γευςιογνωςτικϐσ τουριςμϐσ, ειδικό εςτύαςη, μεταπούηςη, υδροπονύα, ανϊπτυξη τοπικών 

ςυνταγών, διαγωνιςμού, διδυμοποιόςεισ με παρϐμοιεσ ϊλλεσ περιοχϋσ, ειδικϋσ γιορτϋσ), την ύδρυςη 

ςυνεταιριςμοϑ και ιχθυογεννητικοϑ ςταθμοϑ και τη δημιουργύα μεταποιητικών ςταθμών. 

6. Ανάπτυξη δαςικών περιοχών & βελτίωςη βιωςιμότητασ των δαςών 

i. ϑνταξη διαχειριςτικών μελετών ςτα Δημοτικϊ Δϊςη 

ii. Αξιοπούηςη βιομϊζασ 

iii. Πιςτοπούηςη Δαςικών προώϐντων 

iv. Πιλοτικϋσ καλλιϋργειεσ δαςικών ειδών μικροϑ περύτροπου χρϐνου 

7. Ανάπτυξη – αναβάθμιςη λοιπών υποδομών, με προτεραιϐτητα: 

 τη βελτύωςη των αερομεταφορών και των οδικών και ςιδηροδρομικών αξϐνων προσ Αθόνα. 

 τη βελτύωςη των υποδομών υγεύασ, παιδεύασ, κοινωνικών παροχών. 

 τη δημιουργύα δικτϑου τουριςτικών διαδρομών. 

 την αποκατϊςταςη εδαφών. 

 τη βελτύωςη των περιβαλλοντικών ςυνθηκών ςτα αςτικό κϋντρα. 

 την αξιοπούηςη των διαθϋςιμων χώρων και των μη χρηςιμοποιοϑμενων υποδομών. 

 την προςταςύα του αγροτικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

VI. ΔΟΜΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΜ 2015-2019 

Επιςημαύνεται ϐτι ο ακολουθοϑμενοσ ςχεδιαςμϐσ τησ δομόσ του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Π.Δ.Μ. 

2015 – 2019 ςϑμφωνα με την κωδικοπούηςη που εφαρμϐζεται ςε επύπεδο ΕΠΑ και ςτουσ Θεματικοϑσ 

τϐχουσ τησ τρατηγικόσ «Ευρώπη 2020», διευκολϑνει τη διατϑπωςη και υποβολό ολοκληρωμϋνων 

προτϊςεων προσ ϋγκριςη ςτα επιμϋρουσ Μϋτρα. 

Προτεύνεται η δομό του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Π.Δ.Μ. 2015-2019 να ςυμπληρωθεύ με την 

ενςωμϊτωςη των Γενικών τόχων τησ Νϋασ Κοινόσ Αγροτικόσ Πολιτικόσ (ΚΑΠ), που εύναι η Βιώςιμη 

παραγωγό τροφύμων, η Αειφϐροσ διαχεύριςη φυςικών πϐρων και του κλύματοσ και η Ιςϐρροπη 

περιφερειακό ανϊπτυξη. Ειδικϐτερα, προτεύνεται ςυμπλόρωςη του Πύνακα 53. ‘’Βαςικό δομό 

Επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ 2015 - 2019’’ και  ςυςχϋτιςη με τισ Επενδυτικϋσ Προτεραιϐτητεσ, τουσ 
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Ειδικοϑσ τϐχουσ και με τα Μϋτρα, τϐςο του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 

2014 - 2020 ϐςο και του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Αλιεύασ & Θϊλαςςασ 2014 – 2020 

(ςυμπλόρωςη ςτουσ Θ 1, 3, 4, 5, 6 και 9).  

VII. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

Κατατϋθηκαν και παρουςιϊςτηκαν ςυνοπτικϊ, μϋςω υποβολόσ του ςχετικοϑ Εντϑπου-

Ερωτηματολογύου προτϊςεων, εύκοςι (20) προτεινόμενα ϋργα που κρύνονται ςημαντικϊ και θεωρεύται 

ϐτι θα πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν ςτον Επιχειρηςιακϐ χεδιαςμϐ 2015 - 2019, προκειμϋνου να 

ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των επιδιωκϐμενων ςτϐχων. Οι τύτλοι και ο προϒπολογιςμϐσ των 

προτϊςεων παρουςιϊζονται ςτον παρακϊτω Πύνακα. 

Οι προτϊςεισ ςτοχεϑουν ςτη διαφοροπούηςη τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ, ςτην αναδιϊρθρωςη των 

καλλιεργειών, την ειςαγωγό και χρόςη καινοτϐμων τεχνολογιών, ςτη ςϑνδεςησ τησ ϋρευνασ με την 

παραγωγό, ςτην αξιοπούηςησ του επιςτημονικοϑ δυναμικοϑ τησ περιοχόσ και ςτη δημιουργύα νϋων 

θϋςεων εργαςύασ, με παρϊλληλη προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και ορθολογικό αξιοπούηςη των 

φυςικών πϐρων. 

ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΑΡΨΜΑΣΙΚΨΝ – ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΨΝ 
ΥΤΣΨΝ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

150.000 € 

2. ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΑΘΕΝΕΙΨΝ ΣΗΝ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60.000 € 
3. ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΓΕΨΡΓΙΑ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

900.000 € 

4. ΔΕΝΔΡΟΥΤΣΕΤΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΗ ΔΑΙΚΗ ΕΚΣΑΗ ΒΑΡΙΚΟΤ 250 
ΣΡΕΜΜΑΣΨΝ 

900.000 € 

5. ΤΝΣΑΞΗ ΕΔΑΥΟΛΟΓΙΚΨΝ ΦΑΡΣΨΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΨΝ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΕΚΣΑΕΨΝ 150.000 € 

6. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΦΑΡΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 75.000 € 
7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ Σ/Θ & ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Ε ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ – ΜΕΛΕΣΗ 
ΒΙΨΙΜΟΣΗΣΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΨΝ 

150.000 € 

8. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΣΟΜΨΝ ΣΗΝ ΔΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

100.000 € 

9. ΤΔΡΟΓΕΨΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ ΛΕΚΑΝΨΝ & ΤΠΟΛΕΚΑΝΨΝ ΣΗ Π.Δ.Μ 1.000.000 € 
10. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΑΘΕΝΕΙΑ Rhizoctonia Crocorum 
(ΦΑΙΜΟ) ΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΚΟΤ ΚΟΖΑΝΗ 50.000 € 
11. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΥΑΡΜΑ ΕΚΣΡΟΥΗ ΓΟΤΝΟΥΟΡΨΝ ΖΨΨΝ 50.000 € 
12. ΧΗΥΙΑΚΟ ΦΑΡΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΝΟΜΟΘΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΨΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 100.000 € 
13. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΞΙΝΟΜΑΤΡΟΤ ΣΟΝ ΑΜΠΕΛΨΝΑ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 100.000 € 
14. ΜΕΛΕΣΗ ΚΛΨΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΞΙΝΟΜΑΤΡΟΤ ΣΟΝ ΑΜΠΕΛΨΝΑ 
ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 100.000 € 
15. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΕΚΣΡΟΥΗ ΓΟΤΝΟΥΟΡΨΝ ΖΨΨΝ 500.000 € 
16. ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΥΤΙΚΨΝ ΚΙΝΔΤΝΨΝ 
ΣΙ ΔΑΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.000.000 € 
17. ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΠΙΚΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ 800.000 € 
18. ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΣΡΟΜΨΔΟΤ ΝΟΟΤ Ε ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΥΙΚΕ ΕΚΣΡΟΥΕ 
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 450.000 € 
19. ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΨΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΚΑΙ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 350.000 € 
20. ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΣΟΦΘΟΝΨΝ ΠΛΗΘΤΜΨΝ ΣΟΤ 'ΠΡΟΒΑΣΟΤ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ’ 450.000 € 
ΤΝΟΛΟ 7.435.000 € 

http://opengov.pdm.gov.gr/cons/wp-content/uploads/2016/02/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.doc
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3. O Δήμοσ Κοζάνησ κατϋθεςε ηλεκτρονικϊ κϊποιεσ επιμϋρουσ προτϊςεισ και εξειδικευμϋνεσ 

δρϊςεισ για την κϊλυψη των ςτϐχων που ο τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ θϋτει ανϊ Άξονα:  

ΑΠ 01. Περιβϊλλον και ποιϐτητα ζωόσ 

 Ενεργειακό αναβϊθμιςη ϐλων των δημϐςιων και δημοτικών κτιρύων 

 Κύνητρα για ενεργειακό αναβϊθμιςη επαγγελματικών χώρων και κατοικιών (διεκδύκηςη 

επιδϐματοσ μϐνωςησ  και ϐχι θϋρμανςησ) 

 Εκτεταμϋνη υλοπούηςη μικρών ϋργων τηλεθϋρμανςησ που αφορϊ ςε οικιςμοϑσ  και απϐ τοπικϊ 

παραγϐμενη βιομϊζα 

 Τλοπούηςη ϋργων τηλεθϋρμανςησ και για εξωαςτικό χρόςη ωσ κύνητρο για ανϊπτυξη του 

πρωτογενοϑσ τομϋα 

 Δημιουργύα προϒποθϋςεων και κινότρων για επενδϑςεισ απϐ ςυνεταιριςτικϋσ επιχειρόςεισ ςε 

μονϊδεσ παραγωγόσ εξοπλιςμοϑ ΑΠΕ. Οι Δόμοι μποροϑν να πρωταγωνιςτοϑν ςτην ύδρυςη μιασ 

μεγϊλησ πρϊςινησ ςυνεταιριςτικόσ επιχεύρηςησ παραγωγόσ ΑΠΕ και του εξοπλιςμοϑ τουσ 

 Προτεραιϐτητα η αποκατϊςταςη και η επαναπϐδοςη των εδαφών απϐ τη ΔΕΗ ςτουσ δόμουσ 

 Σριπλαςιαςμϐσ του Σϋλουσ Λιγνύτη (απϐ 0,5% ςε 1,5%) 

 Διεκδύκηςη Ειδικοϑ Σϋλουσ λιγνιτικόσ ιςχϑοσ 

 Διαχεύριςη περιοριςμϋνησ ποςϐτητασ ΕΑ ςυγκεκριμϋνων κωδικών και πϋραν τησ ΠΔΜ, αλλϊ 

κατϐπιν ςυζητόςεων και με ιδιαύτερα αυςτηροϑσ περιβαλλοντικοϑσ ϐρουσ, κανϐνεσ και 

προϒποθϋςεισ 

 Μϋτρα προςταςύασ  απϐ την ερημοπούηςη (Δόμοσ Κοζϊνησ) 

 Αϑξηςη του πρϊςινου ςτον αςτικϐ και περιαςτικϐ ιςτϐ ωσ μϋτρο αναβϊθμιςησ τησ ποιϐτητασ ζωόσ, 

αλλϊ και πρϐληψησ- προςταςύασ απϐ την ενδεχϐμενη κλιματικό αλλαγό 

 Πρϊςινεσ προμόθειεσ ςτα δημϐςια ϋργα 

ΑΠ 02. Τγεύα 

Σο Μαμϊτςειο Νοςοκομεύο αποτελεύ μια απϐ τισ βαςικϐτερεσ Τγειονομικϋσ μονϊδεσ τησ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ και εξυπηρετεύ περιςςϐτερουσ απϐ 120.000 κατούκουσ ςε ςϑνολο 300.000 του πληθυςμοϑ 

τησ ΠΔΜ, ϊρα η ςωςτό λειτουργύα του εύναι κομβικόσ ςημαςύασ για την υγεύα των κατούκων τησ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

 Αναβϊθμιςη και βελτύωςη των κτιριακών εγκαταςτϊςεων, του εξοπλιςμοϑ (υγειονομικοϑ και 

ϊλλου) ενϐψει και του νϋου ΕΠΑ 

 Επαρκόσ ςτελϋχωςη με ιατρικϐ και νοςηλευτικϐ προςωπικϐ πλόρουσ και αποκλειςτικόσ 

απαςχϐληςησ 

 Διατόρηςη ϐλων των κλινικών 

 Ρεαλιςτικϐσ Τγειονομικϐσ Φϊρτησ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, ο οπούοσ θα προκϑψει μϋςα απϐ ώριμεσ  

ςυζητόςεισ  και προτϊςεισ ϐλων των φορϋων και του ιατρικοϑ κϐςμου με γνώμονα, ϐχι πολιτικϋσ  

και τοπικιςτικϋσ  βλϋψεισ, αλλϊ τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ ϐλων των κατούκων τησ ΠΔΜ και ςκοπϐ 

την πλόρη προϊςπιςη τησ υγεύασ τουσ 

 Βελτύωςη του ςυςτόματοσ διακομιδόσ αςθενών με επαρκό ςτελϋχωςη προςωπικοϑ, με γιατρϐ ςε 

κϊθε κινητό μονϊδα ΕΚΑΒ,  με αςφαλϋσ και πλόρωσ εξοπλιςμϋνο αςθενοφϐρο 

Κοινωνικό μϋριμνα 

 Ανϊγκη ενύςχυςησ ϐλων των κοινωνικών δομών 

 Ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο αντιμετώπιςησ ανθρωπιςτικών κρύςεων (πχ προςφυγικϐ) και πιθανών 

κρύςεων απϐ τισ ενδεχϐμενεσ ςυνϋπειεσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και ϐχι μϐνο 
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 Ολοκληρωμϋνεσ παρεμβϊςεισ για τη διευκϐλυνςη τησ καθημερινϐτητασ των ΑΜΕΑ 

 Δομϋσ υποςτόριξόσ τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ 

 υνεχόσ ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη με κϊθε πρϐςφορο μϋςο τησ κοινωνύασ ςε κοινωνικϊ 

θϋματα 

Παιδεύα 

 Εξειδύκευςη τησ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ- ϑνδεςη με αγορϊ εργαςύασ και καινοτϐμα 

επιχειρηματικϐτητα 

 τόριξη και προβολό των τριτοβϊθμιων ιδρυμϊτων ώςτε να αποκτόςουν εξωςτρϋφεια 

Πολιτιςμϐσ 

 Επύςημη καταγραφό ϐλων των φορϋων και ςυλλϐγων τησ ΠΔΜ που εμπλϋκονται ςτον πολιτιςμϐ 

 Πολιτιςτικϐσ χϊρτησ τησ ΠΔΜ. ϑνδεςη τησ παρϊδοςησ με τον ςϑγχρονο πολιτιςμϐ 

 υντόρηςη – ανϊδειξη των ςημαντικών μνημεύων 

 Δημιουργύα δικτϑου πολιτιςμοϑ ςε περιφερειακϐ επύπεδο, αλλϊ και δικτϑου πολιτιςμοϑ με ϐμορεσ 

χώρεσ 

 Πολιτιςτικϋσ δρϊςεισ εξωςτρϋφειασ τησ ΠΔΜ 

 χϋδιο βιωςιμϐτητασ τησ ΚΔΒΚ και ανϊδειξό τησ ςε Περιφερειακϐ πυλώνα πολιτιςμοϑ, 

πνευματικόσ ανϊπτυξησ και εξωςτρϋφειασ τησ ΠΔΜ 

Αθλητιςμϐσ 

 υντόρηςη – βιωςιμϐτητα υπαρχουςών αθλητικών εγκαταςτϊςεων 

 υντόρηςη μικρών δημοτικών και ςχολικών υποδομών αθλητιςμοϑ 

 υντόρηςη και λειτουργύα των αθλητικών κϋντρων Λευκϐβρυςησ και Λιϊπειου 

 Αξιοπούηςη τησ λύμνησ Πολυφϑτου με αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ, αθλητικϐ κϊμπιγκ, ποδηλατικϋσ 

διαδρομϋσ, περιπατητικϊ μονοπϊτια 

ΑΠ 03. Σοπικό Οικονομύα και Απαςχϐληςη 

 Μεύωςη τησ ανεργύασ των νϋων και των γυναικών με δρομολϐγηςη ελκυςτικών κινότρων και 

προϒποθϋςεων και ενημϋρωςη- κατϊρτιςη για ςτροφό ςτον αειφϐρο πρωτογενό τομϋα και 

παραμονό ςτην ϑπαιθρο και διατόρηςη του κοινωνικοϑ ιςτοϑ 

 Δημιουργύα βϊςησ δεδομϋνων για πρϐτυπεσ επιχειρηματικϋσ ιδϋεσ και αξιοςημεύωτα παραδεύγματα 

Κοινωνικόσ και Κυκλικόσ Οικονομύασ 

 Τποςτόριξη δικτϑωςησ και ςυνεργαςύασ επιχειρόςεων τησ περιοχόσ 

 Ενύςχυςη ςυνεργατικών και αλληλϋγγυων ςχημϊτων που ςκοπεϑουν ςτην ικανοπούηςη βαςικών 

και πρωταρχικών αναγκών για τουσ πολλοϑσ 

 Δημιουργύα ςυμπλεγμϊτων ομοειδών εκμεταλλεϑςεων ςε ευρϑτερεσ περιοχϋσ με ςκοπϐ την 

επύτευξη οικονομιών κλύμακασ απϐ τη χρόςη κοινών πρακτικών και πϐρων 

 Τποςτόριξη για ανϊπτυξη ςυνεργαςύασ μεταξϑ ςυνεταιριςμών, τϐςο του εςωτερικοϑ μεταξϑ τουσ, 

ϐςο και με ςυνεταιριςμοϑσ του εξωτερικοϑ, για μεταφορϊ τεχνογνωςύασ και καλών πρακτικών, 

αλλϊ και αναζότηςη  νϋων αγορών για τα αγροτικϊ προώϐντα 

 τόριξη δημιουργύασ δικτϑων παραγωγών – καταναλωτών για προώθηςη των τοπικών προώϐντων 

 Προϒποθϋςεισ πιςτοπούηςησ προώϐντων 

 τόριξη των τοπικών προώϐντων με τρϐπουσ προώθηςό τουσ ςε δημϐςιεσ, δημοτικϋσ και ιδιωτικϋσ 

επιχειρόςεισ (νοςοκομεύα, ςχολεύα, ξενοδοχεύα, καταςτόματα εςτύαςησ) 

 Δημιουργύα ςε ςυνεργαςύα με φορεύσ ενημϋρωςησ και υποςτόριξησ κοινωνικών ςυνεταιριςτικών 

ςχημϊτων 

ΑΠ 04. Βελτύωςη Διοικητικόσ Ικανϐτητασ και Οικονομικόσ Κατϊςταςησ τησ Περιφϋρειασ 
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 Αναδιϊρθρωςη του προςωπικοϑ με μετακινόςεισ υπαλλόλων ανϊλογεσ των αναγκών κϊθε 

υπηρεςύασ 

 Εφαρμογό ςϑγχρονου δημϐςιου management με χρόςη ςϑγχρονων μεθϐδων διούκηςησ (Διούκηςη 

μϋςω ςτϐχων) 

 Ηλεκτρονικό διακύνηςη εγγρϊφων, αξιοπούηςη νϋων τεχνολογιών 

 υνεχόσ επιμϐρφωςη των υπαλλόλων ϐλων των βαθμύδων ςε νϋεσ τεχνολογύεσ 

 Εκπαύδευςη των υπαλλόλων και εμπϋδωςη του ρϐλου τουσ και τησ προςφορϊσ ςτο κοινωνικϐ 

ςϑνολο 

 Διαφϊνεια, κοινωνικϐσ ϋλεγχοσ ςτα οικονομικϊ τησ Περιφϋρειασ και των Δόμων 

 υνεχόσ διαδικτυακό ανϊρτηςη τησ πορεύασ του προϒπολογιςμοϑ τησ ΠΔΜ 

4. Παρέμβαςη - Κατάθεςη εγγράφων κ. Αντωνιάδη Πέτρου, Δημϐτη Π.Ε. Υλώρινασ, 

Πρϐεδρου υλλϐγου Πληττομϋνων Αχλϊδασ-κοποϑ-Παπαδιϊσ και Σοπικοϑ υμβοϑλου Σ.Κ. Αχλϊδασ, ο 

οπούοσ κατϋθεςε  ςειρϊ εγγρϊφων και αποδεικτικών ςτοιχεύων (επιςτολϋσ προσ δημϐςιουσ φορεύσ και 

πολιτικοϑσ εκπροςώπουσ τησ περιοχόσ, αποκϐμματα εφημερύδων, αποςπϊςματα ϊρθρων 

ηλεκτρονικών μϋςων ενημϋρωςησ, επιςτημονικϊ ϊρθρα, προςωπικϋσ ςημειώςεισ και ϋρευνεσ, CD με 

ςτοιχεύα ϋρευνασ για τα πϐςιμα ϑδατα), ςχετικϊ με τα Κρύςιμα Ζητόματα που προαναφϋρθηκαν και 

αναπτϑχθηκαν προφορικϊ απϐ τον ύδιο κατϊ τη ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ. Μεταξϑ ϊλλων, 

κατατϋθηκαν: 

1) Επιςτολό υλλϐγου Πληττομϋνων Αχλϊδασ-κοποϑ-Παπαδιϊσ προσ το Τπουργεύο Τποδομών 

Μεταφορών & Δικτϑων, Γεν. Γραμματεύα Τποδομών, Δ/ντό και Προώςτϊμενο τησ Ειδικόσ 

Τπηρεςύασ Έργων Καταςκευόσ Τδραυλικών Τποδομών (ΕΤΔΕ-Κ.Τ.Τ.)(12-12-2015), με θϋμα τη 

«Δϋςμευςη 1.000.000 m3 νερού για την ύδρευςη του πρώην Δόμου Κ. Κλεινών από το Υρϊγμα 

Σριανταφυλλιϊσ»  

2) Μελϋτη των Καζϊκη, Ν., Βουδοϑρη, Κ., Παϑλου, Α., Πατρικϊκη, Ο. (2008) «Εκτύμηςη τησ 

τρωτότητασ του υδροφορϋα τησ λεκϊνησ τησ Υλώρινασ με τη μϋθοδο DRASTIC και  τη  χρόςη GIS»  

(Πρακτικϊ,  3ου Περιβαλλοντικοϑ  υνεδρύου Μακεδονύασ. Θεςςαλονύκη, 14-17 Μαρτύου 2008) 

3) Έρευνα με θϋμα «Πόςιμα Ύδατα – Αχλωρύωτα νερϊ – Αναρροφόςεισ των υδρευτικών δικτύων 

από τισ ςυνεχεύσ διακοπϋσ νερού (οργανικϋσ και ανόργανεσ ενώςεισ) και ο μικροβιακόσ φόρτοσ 

που προκύπτει από αυτϋσ τισ διεργαςύεσ». 

4) Επιςτολό υλλϐγου Πληττομϋνων Αχλϊδασ-κοποϑ-Παπαδιϊσ προσ τα Λιγνιτωρυχεύα Αχλϊδασ, 

την Κοινοπραξύα ΑΚΣΩΡ-ΣΕΡΝΑ, την Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ, την Αντιπεριφϋρεια και 

το Δόμο Υλώρινασ (16-9-2013), με θϋμα την «Επιςτροφό κτημϊτων μεγϊλησ οικονομικόσ αξύασ 

(ποτιςτικϋσ εκτϊςεισ εξοπλιςμϋνεσ με ςύγχρονο αρδευτικό δύκτυο) μετϊ το πϋρασ των εργαςιών 

απόληψησ λιγνύτη για τη ςυνϋχεια τησ οικονομικόσ ζωόσ του τόπου, ςτουσ οικιςμούσ Αχλϊδασ-

κοπού-Μελύτησ».  

Παρατύθενται αποςπϊςματα των ανωτϋρω εγγρϊφων και λοιπών ςτοιχεύων, προκειμϋνου να 

περιγραφοϑν κατϊ το δυνατϐν πιο ολοκληρωμϋνα τα Κρύςιμα Ζητόματα και οι αντύςτοιχεσ προτϊςεισ: 

 1ο Κρίςιμο Ζήτημα 

ΥΡΑΓΜΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΑ 

 Σο Υρϊγμα, χωρητικϐτητασ 14.000.000 m3 νεροϑ, προορύζεται για την ϑδρευςη και ϊρδευςη τησ 

ευρϑτερησ περιοχόσ. 

 Φρειϊζεται νϋο ταχυδυιλιςτόριο, προβλεπϐμενου κϐςτουσ 1.500.000€. 

 Προτεύνεται η καταςκευό ενϐσ αγωγού 16 χλμ διατομόσ > Υ 500, ώςτε να ϋχουν επϊρκεια οι 

δεξαμενϋσ τησ Σ.Κ. Άνω Κλεινών. Απϐ το υφιςτϊμενο δύκτυο τησ περιοχόσ εξυπηρετοϑνται οι Σ.Κ. 
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του πρώην Καποδιςτριακοϑ Δόμου Κ. Κλεινών (16 ςυνολικϊ), αλλϊ ϐχι το Αρμενοχώρι, ο 

πληςιϋςτεροσ οικιςμϐσ ςτο Δ. Υλώρινασ. 

 ε οριςμϋνα χωριϊ (Μεςοχώρι, Μαρύνα, Μεςϐκαμποσ) πιθανϐν να απαιτηθεύ νϋοσ κεντρικόσ αγωγόσ, 

Άνω Κλεινϋσ προσ τα τρύα χωριϊ (ςύνολο κατούκων 1.200). 

 Ήδη ϋχει ςχεδιαςτεύ αγωγϐσ 9 χλμ και υπολεύπεται η καταςκευό του αγωγοϑ Άνω Κλεινών (7 χλμ 

περύπου), ενώ κρύνεται απαραύτητη η διευθϋτηςη του αγωγού Υρϊγματοσ Σριανταφυλλιϊσ-

Υλώρινασ. 

ΥΡΑΓΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΚΟΠΟΤ 

 Σο Υρϊγμα, χωρητικϐτητασ 13.000.000 m3 νεροϑ, προορύζεται για την κϊλυψη των αναγκών 1ησ 

και πιθανόσ μελλοντικόσ 2ησ μονϊδασ ΑΗ, απϐ 6.800.000 m3 νεροϑ ϋκαςτη. 

 Οι αρδευτικϋσ απαιτόςεισ του κϊμπου τησ ευρϑτερησ περιοχόσ πρώην Δόμου Μελύτησ, εκτϊςεωσ 

7.000 ςτρ, ξεπερνοϑν τα 7.000.000 m3 νεροϑ, ςϑμφωνα με ςημερινοϑσ υπολογιςμοϑσ του τοπικοϑ 

Σ.Ο.Ε.Β. Αχλϊδασ-Μελύτησ-Νεοχωρακύου. 

 Οι απαιτόςεισ ύδρευςησ των οικιςμών του εν λϐγω Δόμου ξεπερνοϑν το 1.000.000 m3 νεροϑ. 

 Η ςύνδεςη τησ Κοινότητασ Κέλλησ με το Ταχυδιυλιςτήριο Σκοπού, με αγωγό 6 χλμ 

διαμέτρου Φ 120, θα αποτελέςει ουςιαςτική ανακούφιςη ςτισ υδρευτικέσ ανάγκεσ του 

οικιςμού (ςυνεχεύσ διακοπϋσ νεροϑ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ).  

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΡΑΓΜΑΣΩΝ  

Με ςτϐχο την ϑδρευςη και ϊρδευςη τησ ευρϑτερησ περιοχόσ και την αποςυμφϐρηςη του Υρϊγματοσ 

Σριανταφυλλιϊσ, προτεύνονται τα εξόσ νϋα Υρϊγματα: 

1. Υρϊγμα Αγ. Γερμανού, το οπούο θα καλϑπτει τισ αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ Δόμου 

Πρεςπών. 

2. Υρϊγμα Κ. Κλεινών, χωρητικϐτητασ 9.000.000 m3 νεροϑ, το οπούο θα βοηθόςει την 

ευρϑτερη περιοχό ςε θϋματα ϑδρευςησ και ϊρδευςησ. Ενδεύκνυται η περιοχό πληςύον του 

ρϋματοσ εντϐσ τησ κοιλϊδασ Α. Κλεινών-Ακρύτα. 

3. Υρϊγμα Περικοπόσ, η καταςκευό του οπούου θα εξυπηρετεύ την περιοχό Αμυνταύου. 

4. Υρϊγμα Σροπαιούχου, χωρητικϐτητασ 9.000.000 m3 νεροϑ, ωσ προαπαιτοϑμενο ϋργο για 

την καταςκευό του 2ου ςταθμοϑ ΑΗ Μελύτησ (ϋχει προςχεδιαςτεύ). 

5. Υρϊγμα Παρορύου, χωρητικϐτητασ 1.500.000 m3 νεροϑ. Δεν ενδεύκνυται για ϑδρευςη τησ 

ευρϑτερησ περιοχόσ του πρώην Δόμου Κϊτω Κλεινών, λϐγω τησ μικρόσ χωρητικϐτητασ 

νεροϑ, ιδύωσ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ. 

ϑμφωνα με την ανωτϋρω (1) επιςτολό, προτεύνεται η «Δϋςμευςη 1.000.000 m3 νερού για την ύδρευςη 

του πρώην Δόμου Κ. Κλεινών από το Υρϊγμα Σριανταφυλλιϊσ». Τπογραμμύζεται ϐτι η ύδρευςη τησ εν 

λόγω περιοχόσ γύνεται ςχεδόν αποκλειςτικϊ με γεωτρόςεισ, με αποτϋλεςμα την ακαταλληλότητα των 

υδάτων προσ ύδρευςη του πληθυςμού και ςε βϊθοσ χρϐνου το πρϐβλημα θα εντεύνεται (βλ. 

ανωτϋρω (2) Μελϋτη των Καζϊκη, Ν., Βουδοϑρη, Κ., Παϑλου, Α., Πατρικϊκη, Ο., 2008 και Δεύγματα 

νεροϑ Σ.Κ. Καυκϊςου). Οι γεωτρόςεισ εύναι ςυμπληρωματικϐ μϋςο ϑδρευςησ και ϐχι κϑριο. Προσ 

απϐδειξη τησ ακαταλληλϐτητασ, παρατύθενται δεύγματα νερού του ϋτουσ 2012, τα οπούα ϋχουν παρθεύ 

απϐ την Ειςαγγελύα Υλώρινασ, κατϐπιν αιτόςεωσ του υλλϐγου. Επιςημαύνεται ϐτι, με τον τρϐπο αυτϐ, 

επιτυγχϊνεται η απρόςκοπτη και αςφαλόσ ύδρευςη τησ περιοχόσ αλλϊ και το μικρότερο κόςτοσ 

(ηλεκτριςμϐσ – ςυντηρόςεισ γεωτρόςεων).  

ϑμφωνα με την ανωτϋρω (2) μελϋτη «Εκτύμηςη τησ τρωτότητασ του υδροφορϋα τησ λεκϊνησ τησ 

Υλώρινασ με τη μϋθοδο DRASTIC και  τη  χρόςη GIS», τα υπϐγεια νερϊ τησ λεκϊνησ δϋχονται μεγϊλεσ 
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πιϋςεισ, λϐγω εντατικόσ γεωργύασ και αλλαγών χρόςεων γησ, ενώ τα τελευταύα χρϐνια καταγρϊφηκαν 

αυξημϋνεσ περιεκτικϐτητεσ νιτρικών ιϐντων ςτα υπϐγεια νερϊ, λϐγω ανθρώπινων δραςτηριοτότων.  

Όπωσ αναφϋρεται ςτην ανωτϋρω (3) Έρευνα, η χρϐνια αδιαφορύα των αρμϐδιων αρχών απϋναντι ςτην 

υδρευτικό πολιτικό εγκυμονεύ πολλοϑσ κινδϑνουσ για τη δημϐςια υγεύα. Επιςημαύνεται ϐτι: 

 Έχει κατατεθεύ μόνυςη (2011) ςε πολυεθνικϋσ και εγχώριεσ εταιρεύεσ για απϐςυρςη προώϐντων 

που εφαρμϐζουν ςτο εςωτερικό δύκτυο ύδρευςησ ιςχυρϊ απολυμαντικϊ-καθαριςτικϊ, 

παραβιϊζοντασ τη νομοθεςύα (επαναςτροφό νεροϑ μϋςα ςτα δύκτυα ϑδρευςησ που γύνεται 

ςυνόθωσ κατϊ τισ ςυςτηματικϋσ και ϐχι μϐνο διακοπϋσ νεροϑ). 

 Έχουν γύνει δικαςτικού αγώνεσ κατϊ των Δόμων τησ Υλώρινασ για τισ ςυνεχεύσ και τακτικϋσ 

διακοπϋσ νερού τουσ καλοκαιρινούσ μόνεσ λόγω απουςύασ υδρευτικόσ πολιτικόσ, π.χ. απουςύα 

υδρομετρητών ςτισ τοπικϋσ κοινϐτητεσ με ςυνϋπεια την ανεξϋλεγκτη ροό νεροϑ. Σο δε πρόβλημα 

των αναρροφόςεων απϐ τισ διακοπϋσ νεροϑ εύναι τερϊςτιο απϐ πλευρϊσ δημϐςιασ υγεύασ.  

 Έχουν γύνει δικαςτικού αγώνεσ κατϊ των Δόμων και παραβατών για την προςταςύα των πηγών 

ϑδρευςησ. Ενώ υπϊρχει αυςτηρό Νομοθεςύα για την προςταςύα των πηγών ϑδρευςησ, οι Δόμοι 

εθελοτυφλοϑν με τη χλωρύωςη των υδϊτων και οι παραβϊτεσ εκμεταλλεϑονται την κατϊςταςη, με 

αποτϋλεςμα τη βόςκηςη χιλιϊδων ζώων (βοοειδών και αιγοπροβϊτων) πϊνω ςτισ πηγϋσ ύδρευςησ 

ςτο ϐροσ Καώμακτςαλϊν, κατϊςταςη ανεξϋλεγκτη κι εξαιρετικϊ επικύνδυνη (νιτρικϊ-

ζωοανθρωπονϐςοι κ.λπ.). 

 Σα Δικαςτόρια αςχολοϑνται με το ποινικϐ μϋροσ αυτών των υποθϋςεων και ϐχι με την ουςύα, 

δηλαδό με τη λόψη μϋτρων για την προςταςύα τησ δημόςιασ Τγεύασ, ϐπωσ: 

 η καθιϋρωςη υδρομετρητών ςε ϐλη την επικρϊτεια τησ χώρασ 

 η προςταςύα των πηγών ύδρευςησ 

 η απόςυρςη καθαριςτικών-απολυμαντικών προώόντων εφαρμογόσ ςτο εςωτερικϐ δύκτυο 

ϑδρευςησ 

 η εφαρμογό πολιτικόσ ςτα παλαιϊ δύκτυα ύδρευςησ, τα λεγϐμενα εξωτερικϊ ύδατα ςτισ πλατεύεσ 

των χωριών, με την πραγματοπούηςη δειγματοληψιών και ςυντηρόςεων.  

 2ο Κρίςιμο Ζήτημα 

Με την ανωτϋρω (4) επιςτολό, εκφρϊζεται η αγωνύα των κατούκων των πληττϐμενων περιοχών 

Αχλϊδασ-κοπού-Μελύτησ και ζητεύται η επαναπόδοςη κτημϊτων περύπου 2.000 ςτρ. ςτουσ οικιςμούσ 

αυτούσ, ϋτςι ώςτε να μπορεύ να ςυνεχιςτεύ η οικονομικό ζωό ςε αυτϐν τον τϐπο μετϊ την απϐληψη 

λιγνύτη, διϊρκειασ περύπου 10 με 15 ετών. Δεδομϋνου ϐτι η απϐληψη του λιγνύτη γύνεται για δημϐςιο 

ςυμφϋρον, με επιτϊξεισ και αναγκαςτικϋσ απαλλοτριώςεισ, ζητεύται η ςυνεργαςύα ϐλων των αρμϐδιων 

φορϋων (Περιφϋρεια, Δημοτικϋσ αρχϋσ, κ.λπ.) με τα Λιγνιτωρυχεύα Αχλϊδασ ΑΕ, τουσ κατούκουσ τησ 

περιοχόσ και τουσ ιδιοκτότεσ των κτημϊτων, προκειμϋνου να βρεθεύ νομικόσ και οικονομικόσ τρόποσ, 

ώςτε αυτϊ τα κτόματα να επανϋλθουν ςτουσ ιδιοκτότεσ τουσ, αφοϑ γύνουν οι εργαςύεσ απϐληψησ 

λιγνύτη, με ςεβαςμϐ ςτο περιβϊλλον και επαναφορϊ των εκτϊςεων ςτην πρϐτερη κατϊςταςη. 

Ζητεύται, δηλαδό, η εξαύρεςη των 2.000 ςτρεμμϊτων ςε ςύνολο 19.500 ςτο ανϊγλυφο τησ περιοχόσ (το 

Δημϐςιο Λιγνιτωρυχεύο Αχλϊδασ περιλαμβϊνει παραχώρηςη 19.500 ςτρ. ςε ιδιώτη, ςτον οικιςμϐ 

Αχλϊδασ 14.500 ςτρ., ςτον οικιςμϐ κοποϑ 2.000 ςτρ. και ςτον οικιςμϐ Μελύτησ 2.000 ςτρ.). 

ημειώνεται ϐτι: 

 Απϐ το ϋτοσ 1940 και μετϊ οι κϊτοικοι τησ Αχλϊδασ-κοπού-Μελύτησ δε χαρακτηρύςτηκαν ποτϋ 

πληττόμενοι (Νϐμοσ 2190/94 και παλαιϐτεροι νϐμοι) απϋναντι ςτο Δημόςιο και τη ΔΕΗ, ϐπωσ 

ςυμβαύνει ςε ϐλη τη χώρα ςτισ κοινϐτητεσ που ϋχουν ορυχεύα λιγνύτη και χϊνουν ςταδιακϊ ϐλη 

τουσ την περιουςύα προσ ςυμφϋρον ϐλησ τησ χώρασ και των πολιτών τησ. Ενώ ιςχϑουν οι νϐμοι των 
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επιτϊξεων και απαλλοτριώςεων τησ ολικόσ περιουςύασ τουσ, δεν ιςχϑουν οι αντιςταθμιςτικού νϐμοι 

των πληττϐμενων. 

 Πρϐκειται για ολικϋσ περιουςύεσ των κατούκων αυτών των λιγνιτοφϐρων περιοχών, ο μϋςοσ ϐροσ 

των εκτϊςεων ςτο ςϑνολϐ τουσ εύναι 5, 6, 7 ςτρ./ιδιοκτότη (ϋωσ 30 ςτρ./ιδιοκτότη-κλόρο) και 

εύναι μεγϊλησ οικονομικόσ αξύασ. 

 3ο Κρίςιμο Ζήτημα 

ΑΝΑΔΑΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Σο ζότημα τησ δημιουργύασ Γεωργικών Πϊρκων (Κτηνοτροφικών/Γεωργικών Ζωνών) προτεύνεται να 

ρυθμιςτεύ με νομοθετικό διϊταξη, προκειμϋνου να ενταχθούν ςτα παρϊλληλα ϋργα αναδαςμού (εύτε 

πρϐκειται για κοινϐχρηςτεσ εκτϊςεισ εύτε για εκτϊςεισ χαμηλόσ παραγωγικϐτητασ), ϐπωσ γύνεται με 

τουσ αναγκαςτικοϑσ/υποχρεωτικοϑσ αναδαςμοϑσ ϐταν ςυνοδεϑονται με ϋργα εγγεύων βελτιώςεων 

(αρδευτικϊ, ςτραγγιςτικϊ κλπ).  

Επιςημαύνεται ϐτι τα Κτηνοτροφικϊ Πϊρκα ςε εθελοϑςια βϊςη, ακϐμη και ςε περιοχϋσ ϐπου ϋγιναν 

αναδαςμού, απϋτυχαν. Ειδικϐτερα, ςτο νομϐ Υλώρινασ: 

 Απϐ τισ 2.000 κτηνοτροφικϋσ εκμεταλλεϑςεισ που υπϊρχουν ςόμερα (απϐ τισ 4.127 που υπόρχαν 

το 1991) οι 1.900 δεν ϋχουν ϊδεια λειτουργύασ, διϐτι εύναι εγκατεςτημϋνεσ εντϐσ οικιςμών. Οι 

διατϊξεισ του ϊρθρου 12, Κεφ. Β΄ του Ν. 4351/2015 (ΥΕΚ 164Α΄/4-12-2015) δε λϑνουν 

μακροπρϐθεςμα το πρϐβλημα (οι ϊδειεσ διατόρηςησ κτηνοτροφικόσ εγκατϊςταςησ δε 

μεταβιβϊζονται και ανακαλοϑνται μετϊ τη διακοπό λειτουργύασ τουσ).   

 Δεν ϋχει γύνει οϑτε ϋνα πϊρκο εθελοϑςιασ κτηνοτροφικόσ ζώνησ.  

 Απϐ τουσ 98 οικιςμοϑσ ςτουσ 42 δεν ϋχει γύνει αναδαςμϐσ. 

 Τπϊρχουν 2 εν εξελύξει αναδαςμού (Μελύτησ, Παλαύςτρασ) και 8 προγραμματιςμϋνοι (λϐγω 

Υρϊγματοσ Σριανταφυλλιϊσ). Σα 14.000 ςτρϋμματα τησ Μελύτησ αποτελοϑν πρϐςφορο ϋδαφοσ για 

τη δημιουργύα 2 Κτηνοτροφικών Πϊρκων.  

Σα Γεωργικϊ Πϊρκα προτεύνεται να προκϑψουν απϐ ςυνδυαςμϐ κοινϐχρηςτων εκτϊςεων 

(βοςκϐτοπων) και εκτϊςεων χαμηλόσ παραγωγικϐτητασ, ϋτςι ώςτε να πληρωθοϑν οι πολεοδομικϋσ και 

υγειονομικϋσ ανϊγκεσ μιασ ςϑγχρονησ εκμετϊλλευςησ/προϒποθϋςεισ που ορύζει ο νϐμοσ (4 ςτρ. ανϊ 

μονϊδα, 500 μ. απϐςταςη απϐ οικιςμοϑσ, 250 μ. απϐςταςη απϐ ποταμοϑσ, 200 ςτρ. ανϊ Πϊρκο). 

Προτεύνεται να προβλεφθοϑν εκτϊςεισ για μελλοντικοϑσ νϋουσ ό παλιοϑσ κτηνοτρϐφουσ, δηλ. οικϐπεδα 

4 ςτρ. ανϊ δικαιοϑχο.  

Σο προτεινϐμενο μϋτρο αναμϋνεται να καταςτόςει επαγγελματύεσ τουσ αγρϐτεσ και να προωθόςει τισ 

ςυνεχεύσ επενδϑςεισ και τον εκςυγχρονιςμϐ των εγκαταςτϊςεων και επιχειρόςεών τουσ, 

διαςφαλύζοντασ τη ςυνϋχεια τησ εκμετϊλλευςόσ τουσ, ενώ παρϊλληλα θα ανακουφύςει την υπϊρχουςα 

ϊναρχη κατϊςταςη που επικρατεύ ςτα μικρϊ χωριϊ, λϐγω μη τόρηςησ των νϐμων (Οδηγιών και 

Κανονιςμών ΕΕ). Οι Κτηνοτροφικϋσ Ζώνεσ/Πϊρκα επιτρϋπουν τη ςυνϋχεια τησ μικρομεςαύασ 

εκμετϊλλευςησ με ςτοιχειώδη υποδομό, καθώσ οι μικρού κλόροι τησ χώρασ, το εϑκρατο κλύμα και οι 

καλλιϋργειεσ μηδικόσ-αραβϐςιτου-ςιτηρών ευνοοϑν αυτοϑ του εύδουσ τισ επιχειρόςεισ. Αυτϋσ οι 

Ζώνεσ/Πϊρκα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν και απϐ γεωργοϑσ αμιγώσ φυτικόσ παραγωγόσ (π.χ. 

αποθόκευςη ςιτηρών, αραβϐςιτου, μηδικόσ ό και γεωργικών μηχανημϊτων) αλλϊ και μικρών 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεϑςεων (κϊθετεσ μορφϋσ οργϊνωςησ τησ γεωργύασ). Σϋλοσ, τα  Γεωργικϊ 

Πϊρκα μποροϑν να αποτελϋςουν τον πυρόνα ό τη βϊςη για την παραγωγό πιςτοποιημϋνων 

βιολογικών προώϐντων (μικτϋσ γεωργοκτηνοτροφικϋσ εκμεταλλεϑςεισ), ενώ πολλού ορεινού οικιςμού 

μποροϑν να μετατραποϑν ςε ελκυςτικοϑσ αγροτουριςτικοϑσ προοριςμοϑσ. 



Εκθεςη Δημοςιασ Διαβουλευςησ - τρατηγικοσ χεδιαςμοσ 2015-2019 ελύδα 20 
 

 

5. Παρέμβαςη - Αποςτολή εγγράφων κ. τακινού Πέτρου, Προϋδρου Σ.Κ. κοποϑ Υλώρινασ, 

ο οπούοσ κατϋθεςε ηλεκτρονικϊ ϋγγραφα ςχετικϊ με δϑο προτϊςεισ:  

1. Πρϐταςη για «Καταςκευό Σαμιευτόρα ςτο ρϋμα Γιαννϊκιο Δ.Δ. κοπού». Κατατϋθηκαν: 

1) Επιςτολό προσ τον Αντιπεριφερειϊρχη Υλώρινασ (25-10-2014) 

2) Απαντητικό επιςτολό Αντιπεριφερειϊρχη Υλώρινασ, περύ καταχώρηςησ των αιτημϊτων 

3) Επιςτολό του πρώην Δόμου Μελύτησ προσ τη Δ/νςη Εγγεύων Βελτιώςεων Ν.Α. Υλώρινασ (10-1-

2007) 

4) Επιςτολό προσ ΔΕΗ ΑΕ, Δ/νςη Τδροηλεκτρικόσ Παραγωγόσ 

5) Έγγραφο ΔΕΗ ΑΕ, Δ/νςησ Τδροηλεκτρικόσ Παραγωγόσ (4-1-2010) με ςυνημμϋνη 

Αναγνωριςτικό Έκθεςη περύ «Διερεϑνηςησ τησ δυνατϐτητασ καταςκευόσ φρϊγματοσ ςτο ρϋμα 

Γιαννϊκιο ςτην περιοχό του οικιςμοϑ κοπϐσ του Δόμου Μελύτησ του Νομοϑ Υλώρινασ» 

(Δεκϋμβριοσ 2008). 

Παρατύθενται αποςπϊςματα των ανωτϋρω εγγρϊφων, προκειμϋνου να περιγραφεύ κατϊ το δυνατϐν 

πιο ολοκληρωμϋνα η πρϐταςη: 

Σο ρϋμα «Γιαννϊκιο», το οπούο ϋχει νερϐ χειμώνα - καλοκαύρι, απϋχει περύπου 2 χλμ απϐ το Δ.Δ. κοποϑ. 

Δεδομϋνου ϐτι η περιοχό διαθϋτει ϋνα αυτοφυϋσ δϊςοσ, εν ϐψει τησ μετεγκατϊςταςησ τησ Αχλϊδασ και 

τησ ερημοπούηςησ απϐ τα ορυχεύα, θα μποροϑςε να αποτελϋςει μια όαςη αναψυχόσ και πνεϑμονα για 

τουσ κατούκουσ και τουσ επιςκϋπτεσ τησ ευρϑτερησ περιοχόσ. Παρϊλληλα, θα εύναι δυνατϐν να 

περιςςεύει νερό για ϊρδευςη, ώςτε να καλυφθοϑν και οι ανϊγκεσ των αγροτών τησ ευρϑτερησ 

περιοχόσ, αντύ να χϊνεται ϊςκοπα ςτην ϊμμο, ϐπωσ ςυμβαύνει ςτην παροϑςα φϊςη.  

Σο ϋργο θεωρεύται μεύζονοσ ςημαςύασ, προκειμϋνου να αντιμετωπιςτεύ ο κύνδυνοσ λειψυδρύασ, λϐγω τησ 

εκτενοϑσ επιβϊρυνςησ απϐ τισ ανθρώπινεσ παρεμβϊςεισ. 

Εύναι αναγκαύα η κινητοπούηςη ϐλων, προκειμϋνου να αναπτυχθεύ ο αγροτουριςμόσ ςτην περιοχό του 

Ν. Υλώρινασ, ο οπούοσ δικαύωσ ϋχει χαρακτηριςτεύ ϋνασ απϐ τουσ πιο ϐμορφουσ προοριςμοϑσ τησ 

Ευρώπησ. Η περιοχό βρύςκεται ςτουσ πρϐποδεσ του Καώμακτςαλϊν πληςύον του γνωςτοϑ χωριοϑ Άγιοσ 

Αθανϊςιοσ και του χιονοδρομικοϑ. 

Επιςημαύνεται ϐτι το κόςτοσ για ϋνα τϋτοιο ϋργο θα εύναι ελϊχιςτο, λϐγω τησ μορφολογύασ του 

εδϊφουσ, διϐτι το ςημεύο καταςκευόσ του ταμιευτόρα εύναι ςαν πϋταλο και ςτενεϑει. Επύςησ, η πρώτη 

ϑλη, ο ϊργιλοσ, βρύςκεται πολϑ κοντϊ, ςτα 200 μ. περύπου και αποτελεύ περιουςιακϐ ςτοιχεύο τησ ΔΕΗ, 

το οπούο εύχε χρηςιμοποιηθεύ για το Υρϊγμα Παπαδιϊσ.  

Παρατύθενται αυτοϑςια τα υμπερϊςματα τησ ανωτϋρω Αναγνωριςτικόσ Έκθεςησ τησ ΔΕΗ/ΔΤΗΠ, 

αντικεύμενο τησ οπούασ όταν να εξεταςθεύ, ςε προκαταρκτικό φϊςη, αν υπϊρχουν οι προϒποθϋςεισ να 

καταςκευαςθεύ μικρϐ Υρϊγμα αποταμύευςησ νεροϑ ςτο ρϋμα  «Γιαννϊκιο»: 

 Κατϊ μόκοσ τησ κοιλϊδασ του ρϋματοσ «Γιαννϊκιο» υπϊρχουν αςφαλώσ πολλϋσ θϋςεισ κατϊλληλεσ για 

την καταςκευό μικρού φρϊγματοσ. Η ςυγκεκριμϋνη θϋςη που εξετϊζεται ςε αυτό την αναγνωριςτικό 

φϊςη τησ μελϋτησ εύναι η πλϋον κατϊντη θϋςη που με τα διατιθϋμενα ςτοιχεύα επιφϊνειασ κρύνεται 

κατϊλληλη. Αυτό η επιλογό γύνεται για να εύναι κατϊ το δυνατό μεγαλύτερη η ούτωσ ό ϊλλωσ μικρό 

λεκϊνη απορροόσ του Έργου. 

 τη θϋςη αυτό μπορεύ να καταςκευαςτεύ ϋνα χωμϊτινο Υρϊγμα με λογικό ςχϋςη ύψουσ προσ όγκο 

Υρϊγματοσ. 

 Με βϊςη τουσ υδρολογικούσ υπολογιςμούσ, οι μϋςεσ ετόςιεσ ειςροϋσ νερού ςτον Σαμιευτόρα θα εύναι 

τησ τϊξησ του 1,5 εκατομ. κυβικών μϋτρων, αφαιρούμενησ τησ μόνιμησ οικολογικόσ παροχόσ (11 

lit/sec) που δεν μπορεύ να δεςμευθεύ. Τδρολογικϊ μεγϋθη επαρκό για το ςχεδιαςμό του Έργου θα 

προκύψουν μόνο μετϊ από κατϊλληλη υδρολογικό παρακολούθηςη. 
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 Σο ύψοσ του Υρϊγματοσ θα επιλεγεύ ανϊλογα με το ςκοπό, τισ απαιτόςεισ και τον προγραμματιςμό 

λειτουργύασ του Σαμιευτόρα.  

 

2. Πρϐταςη για «Διϊνοιξη δρόμου Παπαδιϊσ-Φιονοδρομικό-Καώμακτςαλϊν». Κατατϋθηκαν: 

1) Επιςτολό προσ Τπουργεύο Τποδομών Μεταφορών και Δικτϑων, Γεν. Γραμματεύα Τποδομών, 

ΕΤΔΕ (24-4-2016) 

2) CD με ςτοιχεύα Μελϋτησ του Δρϐμου 

Σο προτεινϐμενο ϋργο αφορϊ ςε διϊνοιξη δρϐμου 14 χλμ., ενώ υπϊρχει όδη χωματϐδρομοσ. Θεωρεύται 

αναπτυξιακϐ, καθώσ θα ςυμβϊλλει ςτην τουριςτικό ανϊπτυξη του Ν. Υλώρινασ, δημιουργώντασ θϋςεισ 

εργαςύασ, αλλϊ και ςτην αςφϊλεια απϐ πυρκαγιϋσ και τον ϋλεγχο τησ ποιϐτητασ του νεροϑ (υδρεϑονται 

ο πρώην Δόμοσ Μελύτησ, 11 χωριϊ με 9000 κατούκουσ). Θα επιτρϋψει την εϑκολη πρϐςβαςη ςτην 

περιοχό του Καώμακτςαλϊν απϐ το φρϊγμα Παπαδιϊσ. 

 

 


