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κ. Περιφερειάρχη, 

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, στο πλαίσιο της ενηµέρωσής σας, θεωρώ 

υποχρέωσή µου να σας περιγράψω ορισµένες σκέψεις σχετικά µε τις προτεραιότητες, που 

θα πρέπει να δοθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ενόψει έναρξης του 

προγράµµατος (ΣΕΣ) 2015-2020. Αυτές οι σκέψεις είναι προσωπικές χωρίς να δεσµεύουν 

κανέναν.  

Θεωρώ υποχρέωσή µου πρώτα από όλα να αναφέρω ορισµένες γενικές σκέψεις 

µου για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και την λειτουργία τους. 

Επειδή η καλή λειτουργία µιας ∆ηµόσιας Υπηρεσίας µπορεί να φέρει και ιδιωτικές 

επενδύσεις, οι οποίες στη σηµερινή πραγµατικότητα είναι απαραίτητες για την πρόοδο και 

ανάπτυξη της χώρας µας, θεωρώ ότι πρέπει να αποτυπωθούν στο παρών έγγραφο. 

Οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες νοµίζω ότι είναι λίγο έως πολύ «Επιχειρήσεις» και ως τέτοιες 

πρέπει να εκληφθούν, εάν θέλουµε να τις διορθώσουµε προς ένα καλύτερο αύριο. 

Οι επιχειρήσεις γενικά αποτυγχάνουν διότι δεν προσαρµόζονται στις αλλαγές του 

περιβάλλοντός τους, διότι υπάρχει αδράνεια, εφησυχασµός και αλαζονεία όλων των 

στελεχών καθώς και ατοµική και οµαδική αδράνεια. Άλλη πιθανή αιτία είναι η ανικανότητα 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αλλαγές. 

Ο κύριος στρατηγικός πόρος δεν είναι το χρηµατοοικονοµικό κεφάλαιο αλλά το 

ανθρώπινο. Είναι οι γνώσεις οι ιδέες, τα όνειρα, η διάθεση, το πάθος ή και ο ενθουσιασµός, 

ως άτοµο και ως οµάδες. 

Η µεγάλη εικόνα µιας επιχείρησης είναι η Ηγεσία της, η οποία πρέπει να έχει και να 

µεταδώσει το όραµα αλλά και τις στρατηγικές που έχει κατά νου. Επειδή τα παραπάνω  
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πρόκειται να υλοποιήσουν οι άνθρωποί της, πρέπει αυτό να είναι η βασική πηγή 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων για αποτελεσµατικότερη επιχείρηση. 

Το δέσιµο και η καλύτερη επικοινωνία της Ηγεσίας µε το ανθρώπινο δυναµικό 

θεωρείται και είναι πρωταρχικής σηµασίας για την επιτυχία της Υπηρεσίας. Η εκτίµηση, 

αυτοεκτίµηση, το αίσθηµα σιγουριάς, η αίσθηση επιτυχίας, η επιβράβευση αποτελούν 

στοιχεία τα οποία βελτιώνουν, κατά πολύ τις αποδώσεις του ανθρώπινου δυναµικού. 

Συγκλίνουσες µελέτες για το είδος των επενδύσεων και τους τοµείς που θα πρέπει να 

αναπτύξει η χώρα µας για έξοδο από την κρίση εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήµατα συγκλίνουν στους εξής επιµέρους κύριους κλάδους και «αναδυόµενους 

αστέρες» 

Α. Κύριοι κλάδοι 

- Τουρισµός  

- Ενέργεια 

- Βιοµηχανία - Μεταποίηση τροφίµων 

- Αγροτική παραγωγή - Γεωργικές καλλιέργειες 

- Λιανικό και χονδρικό εµπόριο 

Β. Αναδυόµενοι αστέρες 

- Παραγωγή γενοσήµων φαρµάκων 

- Ιχθυοκαλλιέργειες 

- Ιατρικός Τουρισµός - Φροντίδα για την 3η ηλικία 

- Περιφερειακών διακοµετακοµιστικών κόµβων 

- ∆ιαχείριση αποβλήτων 

Κατά τη γνώµη µου στους ίδιους ή περίπου ίδιους κλάδους πρέπει να επικεντρωθεί 

και η δική µας περιφέρεια µας Περιφέρεια, συµπληρώνοντας έτσι τη γενική εικόνα και 

προσπάθεια της χώρας όπου αυτό είναι εφικτό. 

Επιπλέον αυτών, τυχόν αστοχία των δικών µας προγραµµάτων µπορεί κάλλιστα να 

υποστηριχθεί από τα κεντρικά προγράµµατα αφού και τα δύο εξυπηρετούν τους ίδιους ή 

παραπλήσιους σκοπούς.  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ για την περίοδο 2015-2020 

Ο βασικός στόχος της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας για την περίοδο 2015-2020 θα 

πρέπει να είναι η ζωτικής σηµασίας ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του ενεργειακού 

χαρακτήρα της οικονοµίας για την εξασφάλιση της παραγωγικής βάσης και της αγοράς 

εργασίας. Η επιτάχυνση της πραγµατικής σύγκλισης της συνοχής και της βιώσιµης 

ανάπτυξης µέσω της ανάδειξης της σε ∆υναµικό Περιφερειακό πόλο της Ελλάδας και των 

Βαλκανίων. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται ιεραρχηµένα οι γενικοί και ειδικοί στόχοι της 

αναπτυξιακής στρατηγικής. 

1. Η ταχύτερη οικονοµική σύγκλιση µε την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

Το πρώτο µέληµα της αναπτυξιακής πολιτικής είναι να λειτουργήσει η 

παραγωγική µηχανή αποτελεσµατικά και µε υψηλούς ρυθµούς ώστε να 

καλυφθεί το κενό που χωρίζει τον πολίτη της ∆υτικής Μακεδονίας από το µέσο 

Ευρωπαίο Πολίτη σε όρους εισοδήµατος και ευηµερίας. 

2. Ο δεύτερος βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η 

συνεχής επιδίωξη της βιωσιµότητας. Η ∆υτική Μακεδονία διακρίνεται για το 

εξαιρετικής ποιότητας και ενδιαφέροντος φυσικό περιβάλλον της.  

Η σηµασία του για την ανάπτυξη είναι πολλαπλή καθώς συµβάλλει στην 

ποιότητα ζωής και ευηµερίας των κατοίκων της.  

Η ανάπτυξη αυτή είναι δυνατόν να υπονοµευτεί τόσο από φυσικές καταστροφές 

(πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές, διαβρώσεις κλπ.) όσο και από ανθρωπογενείς 

όπως είναι οι εκποµπές αερίων ρύπων, η καταστροφή των δασών, η σπατάλη 

των υδάτινων πόρων, η µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. 

3. Ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής. 

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται µε την κοινωνικά δίκαια 

ανάπτυξη, τη µείωση της ανεργίας, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 

2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονοµίας της ∆υτικής Μακεδονίας 

3. Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 

4. Βελτίωση απασχόλησης και ποιότητας ζωής  

5. Βελτίωση λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

6. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας υποδοµών και    

            δικτύων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα 

7. Προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας 

 

1. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1.1         Είναι γνωστό ότι οι δαπάνες για την κατασκευή ενός οδικού άξονα είναι πολύ 

σηµαντικές, τέτοιες που οι οδοί θεωρούνται και είναι πράγµατι Εθνικό Κεφάλαιο. Η 

διατήρηση των οδών (και κατά συνέπεια η διαφύλαξη των πραγµατοποιηθέντων 

επενδύσεων) σε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας είναι ζήτηµα συντήρησης. 
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Έτσι είναι επιτακτική ανάγκη συνεχούς συντήρησης των οδών και των «Τεχνικών» της 

γιατί η έλλειψη συντήρησης µειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού και 

υποβαθµίζει τις συνθήκες ασφάλειας της κυκλοφορίας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το θέµα της συντήρησης έργων οδοποιίας 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια από την Π.Ε. Κοζάνης. 

              Προτεινόµενα έργα οδοποιίας : 

α) Κάθετος άξονας Φλώρινας – Πτολεµαίδας ,  κόµβος Κοίλων, Εγνατία οδός,    

     κόµβος Καλαµιάς, Παράκαµψη Βατερού, παράκαµψη Αργίλου, ισόπεδος κόµβος  

     Καρυδίτσας – Αεροδρόµιο (ισόπεδος κόµβος, περιφερειακός δρόµος Κοζάνης). 

β) Ισόπεδος κόµβος Καρυδίτσας – Καισαρειά 

    Ρύµνιο – Τριγωνικό µε διαχωριστική νησίδα (κάθετος άξονας Κοζάνη-Λάρισα) 

γ) Κοζάνη – Αεροδρόµιο, παράκαµψη Βαθυλάκκου 

δ) Περιφερειακά Λίµνης Πολυφύτου µε ισόπεδο κόµβο στη Μεσσιανή, ανισόπεδο  

     κόµβο Καισαρειάς (διασταύρωση µε τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Λάρισα) και µε  

     ισόπεδο κόµβο Κοζάνη-Σέρβια-Λάρισα. 

ε)Κατασκευή οδού Πτολεµαϊδα – Γαλάτεια – Ολυµπιάδα 

ζ) ∆ιαπλάτυνση οδού Εράτυρα – Σισάνι- Βλάστη 

η) ∆ιαπλάτυνση οδού Πτολεµαϊδα – Πύργων Εορδαίας 

   

1.2      Η κατασκευή σιδηροδροµικού δικτύου σύνδεσης Κοζάνης - Καλαµπάκας σε 

συνδυασµό µε την κατασκευή του σιδηροδροµικού άξονα Καλαµπάκας - Ιωάννινα - 

Ηγουµενίτσα θα δηµιουργήσουν ένα νέο διάδροµο µε εναλλακτική πρόσβαση προς 

την Ευρώπη µε την παράλληλη µεταφορά του κεντρικού σταθµού Κοζάνης στην 

περιοχή Κοίλων. Προτείνεται στη θέση αυτή γιατί βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο 

(κάθετος άξονας Κοζάνης - Φλώρινας - Εγνατία) σε συνδυασµό  µε την δηµιουργία 

ΒΙΠΕ και µπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη υποδοµή συνδυασµένων µεταφορών 

και ∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου. 

 

1.3          Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της χώρας, 

συνορεύει µε την Αλβανία, ΠΓ∆Μ και εποµένως χωροταξικά αποτελεί ακριτική 

Περιφέρεια της χώρας. 

      Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν σηµαντικές σχέσεις µε τις γειτονικές 

Βαλκανικές χώρες µε αποτέλεσµα την αναβάθµιση του ρόλου της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας, αφού πλέον αποτελεί την πύλη εισόδου της Ελλάδας και της 

Ε.Ε. στα ∆υτικά Βαλκάνια. 
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       Εποµένως η ∆υτική Μακεδονία µετασχηµατίζεται από ακριτική Περιφέρεια 

αποκοµµένη µέχρι πρότινος από τους γείτονες της, σε µια περιοχή που ενισχύει 

συνεχώς τη θέση της επικοινωνιακά, ενεργειακά αλλά και επιχειρηµατικά. 

       Προς την κατεύθυνση της επικοινωνίας και της αναπτυξιακής αυτής 

διασύνδεσης σηµαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος της Εγνατίας Οδού και των 

κάθετων αξόνων, καθώς επίσης και των υλοποιούµενων έργων οδοποιίας στις 

γειτονικές χώρες στα πλαίσια συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και 

πολιτικών. 

       Προτείνουµε την κατασκευή στην περιοχή των Κοίλων τη δηµιουργία 

∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. 

     

1.4 Οι µετεγκατάστασεις των οικισµών Ποντοκώµης, Ακρινής, Μαυροπηγής κρίνονται   

           αναγκαίες λόγω των προβληµάτων που αυτοί οι οικισµοί βιώνουν και µπορούν να  

           αποτελέσουν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη µείωση της ανεργίας και της  

            επανεκκίνησης των επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

2.1            Όπως σας είναι γνωστό ο Νόµος είναι επιβαρυµένος µε ρύπους οι οποίοι 

ενδεχοµένως θα επηρεάσουν την υγεία των κατοίκων. 

      Για αυτό χρειάζεται η καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος και η εφαρµογή της σχετικής Νοµοθεσίας, οι έλεγχοι και 

πιστοποιήσεις σύνδεσης του περιβάλλοντος µε την τοπική οικονοµία. Αυτό αποτελεί 

πρωταρχικό παράγοντα για την περιοχή µας. 

                    Προτείνεται η αναβάθµιση του ΚΕΠΕ σε ένα Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Περιβάλλοντος το οποίο θα είναι επιφορτισµένο µε τα παραπάνω. 

Επιπλέον θα πρέπει το ΚΕΠΕ να αναλάβει σε συνεργασία µε ΑΝΚΟ Α.Ε., ΙΓΜΕ, ΤΕΙ την 

επιτήρηση των περιοχών του άνω ρου του Αλιάκµονα ούτως ώστε τίποτε να µην 

διαφεύγει και επιβαρύνει τα νερά αυτά σε όλο το µήκος του ποταµού. 

      Η εµπλοκή στα έργα αυτά τόσο της ΑΝΚΟ Α.Ε. όσο και του ΚΕΠΕ, ΙΓΜΕ, ΤΕΙ θα 

δώσει την δυνατότητα των συνεργασιών τον φορέων για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα αλλά και θα δώσει έµφαση στις συνεργασίες των διαφόρων 

επιστηµονικών πεδίων που τόσο ανάγκη τα έχει η χώρα µας και ως εκ τούτου η 

περιοχή µας. 

 

2.2 Επειδή η µοναδική διέξοδος υδροδότησης της Θεσ/νίκης και του ευρύτερου 

πολεοδοµικού συγκροτήµατός της, συµπεριλαµβανοµένης και της Χαλκιδικής, η 

οποία εξελίσσεται σε χώρο τουρισµού και β’ κατοικίας, είναι ο ποταµός Αλιάκµονας  
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              προτείνουµε σε συνεργασία της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και του ΟΥΘ, την 

επιβολή ενός τέλους για κάθε κ.µ. νερού που καταναλώνεται µε αντάλλαγµα την 

υποχρέωση των παραλίµνιων ∆ήµων της Περιφέρειας, της παρακολούθησης των 

νερών για την ασφάλεια της ποσιµότητας αυτών ώστε οι βιολογικοί καθαρισµοί να 

έχουν λόγο να µεριµνούν για την ποιοτική τους απόδοση αφού ο Αλιάκµονας 

αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Έτσι η Περιφέρεια και οι ∆ήµοι αποκτούν 

συνείδηση της χρησιµότητας του περιβάλλοντος στην καθηµερινότητα τους αλλά 

και έχουν ένα έσοδο χωρίς να επιβαρύνουν τους κατοίκους τους εκµεταλλευόµενοι 

το έσοδο αυτό σε έργα αναβάθµισης του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης 

του, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας. 

 

2.3 Θωράκιση της ∆υτικής Μακεδονίας από κλιµατική αλλαγή. 

 Έχοντας υπ’ όψη τις δυνατότητες των υπολεκανών του υδάτινου δυναµικού της 

περιοχής µας και τη µελλοντική αξιοποίηση τους προτείνεται: 

 α) Καταγραφή του τρόπου ύδρευσης όλων των οικισµών της ∆υτικής Μακεδονίας 

 β) Καταγραφή των ποιοτικών παραµέτρων ύδρευσης των παραπάνω περιοχών 

 γ) τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων υδροδότησης - άρδευσης λόγω της 

επερχόµενης κλιµατικής αλλαγής η οποία µπορεί να επιβαρύνει µε ρύπανση ή 

µόλυνση στο σύνολο ή στις επιµέρους υπολεκάνες των κυρίως λεκανών. 

 

2.4 ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων. 

 Επειδή τα λύµατα επιδρούν στην ποιότητα των γλυκών νερών προτείνεται η 

 κατασκευή  βιολογικών καθαρισµών: Αιανής, Σιάτιστας, Τσοτυλίου, Μπουτζακίων, 

 Λιβαδερού.  

 

2.5 Εδαφολογικοί χάρτες 

  Επειδή ο αγροτικός τοµέας βρίσκεται σε µια κατάσταση µετασχηµατισµού από 

απλά προϊόντα όπως σιτηρά, βαµβάκι, καπνά, ζαχαρότευτλα προς προϊόντα 

θερµοκηπιακών καλλιεργειών, δεντροκαλλιεργειών, οπωροκηπευτικών, ενεργειακών 

φυτών, προτείνουµε την εκπόνηση µελέτης εδαφολογικού χάρτη µε διάφορες 

κλίµακες κατάρτισής του. Ο χάρτης αυτός θα βοηθήσει τον ευρύτερο σχεδιασµό των 

χρήσεων γης της Περιφερειακής Ενότητας και της αναδιάρθρωσης των 

καλλιεργειών προς τα παραπάνω αναφερόµενα. 

 

2.6 Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εµπορικών και 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων του Νοµού. 
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 Οι βασικοί κλάδοι του αγροτικού τοµέα δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δάση 

 βρίσκονται σήµερα αντιµέτωποι µε σοβαρά προβλήµατα όπως: 

 α) ο κατακερµατισµός και η εγκατάλειψη της γεωργικής γης 

 β) η έλλειψη έργων υποδοµής   

 γ) η εγκατάλειψη των βοσκοτόπων 

 δ) περιορισµένη εκµετάλλευση της ξυλείας 

 ε) ελλείψεις σε αντιπληµµυρικά, αντιπυρικά έργα αποτελούν ίσως τα  σηµαντικότερα 

προβλήµατα του πρωτογενούς τοµέα στην Περιφερειακή Ενότητα  Κοζάνης. 

 Προκειµένου η Π.Ε. Κοζάνης να εξέλθει από τα προβλήµατα του, προτείνουµε τα 

 κάτωθι έργα πέραν των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 

 Φράγµατα:  

1. Φράγµα Λιβαδερού (θέση Καρατζά λάκκος) 

     Οι λόγοι που αναδεικνύουν το έργο αυτό ως πρώτης προτεραιότητας είναι 

κυρίως η κάλυψη των µεγάλων αρδευτικών αναγκών που αντιµετωπίζει το ∆.∆.  

Λιβαδερού αλλά κυρίως η στήριξη της κτηνοτροφίας η οποία αποτελεί το βασικό 

αντικείµενο απασχόλησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Επισηµαίνεται ότι 

τα ορεινά Σέρβια αποτελούν την κατ΄εξοχήν κτηνοτροφική περιοχή της Π.Ε. Κοζάνης. 

2. Φράγµα στη θέση Μηλιά – Καρυδίτσα 

Στη θέση του βιολογικού καθαρισµού Κοζάνης επιλέγεται κατασκευή του 

φράγµατος. 

3. Φράγµα Άνω Κώµης 

4. Φράγµα Κοιλαδίου Βοΐου 

5. Λιµνοδεξαµενή ∆.∆. Πύργων Εορδαίας 

6. Λιµνοδεξαµενή ∆.∆. Τετραλόφου 

7. Λιµνοδεξαµενή Λευκοπηγής 

8. Λιµνοδεξαµενή Τριγωνικού 

Αρδευτικά: 

1. Αρδευτικό Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου 

Τα αναπτυξιακά οφέλη είναι πολλαπλά αφού ενισχύει σηµαντικά το ενεργειακό 

δυναµικό της Χώρας σε ανανεώσιµες πηγές ενέργεια, συµβάλει στην 

περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση, δίνει δυνατότητες άρδευσης της 

ευρύτερης περιοχής, συµβάλει στην Τουριστική αξιοποίηση της περιοχής και το 

πιο σηµαντικό συµβάλει στην δηµιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο κατά την 

διάρκεια κατασκευής του όσο και κατά τη λειτουργία του. 
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2. Αρδευτικό Καρυδίτσας - Μηλιάς 

       Χρησιµοποιώντας τα νερά του βιολογικού καθαρισµού Κοζάνης. Μπορεί να   

       αρδεύει περίπου 1.000 στρέµµατα ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας της  

       ευρύτερης περιοχής Καρυδίτσας - Αγίας Παρασκευής - Πρωτοχωρίου.  

3. Αρδευτικό Κοιλαδίου Βοΐου 

4. Επέκταση αρδευτικού Μεσοβούνου 

5. Αρδευτικό Λιβαδερού 

6. Αρδευτικό Πύργων Εορδαίας 

7. Αρδευτικό Λευκοπηγής 

8. Αρδευτικό Τριγωνικού 

Πληµµύρες  

        Οι πληµµύρες είναι επικίνδυνες σε οικισµούς και υποδοµές που βρίσκονται στις 

απόρροιες των βουνών καθώς και τα πεδινά τµήµατα ιδιαίτερα όταν διασχίζονται 

από υδατορεύµατα. 

         Μια τέτοια περιοχή µε εν δυνάµει τέτοια φαινόµενα είναι η ∆υτική Εορδαία 

(Εµπόριο - Αναρράχη - Φούφα). Οι επιµέρους µελέτες θα διαστασιολογήσουν και 

θα καθορίσουν τον χαρακτήρα και το είδος των έργων που θα χρειαστούν µαζί µε 

τον προϋπολογισµό τους. 

         Αποδείχθηκε ότι η κατασκευή της αντιπληµµυρικής προστασίας είναι 

παραπάνω από επιβεβληµένη πλέον γιατί όπως σας είναι γνωστό η ∆υτική Εορδαία 

χαρακτηρίζεται για την εύφορη πεδιάδα της και θα ήταν απαράδεκτο η πολιτεία να 

µην δείξει ευαισθησία σε τέτοια φαινόµενα. 

         Ο Βελβεντός είναι χαρακτηριστικός αγροτικός οικισµός. Η απασχόληση στον 

πρωτογενή τοµέα αντιπροσωπεύει στον οικισµό το 55 % της συνολικής 

απασχόλησης. Το σηµαντικότερο υδρόρεµα της περιοχής είναι ο «Θολόλακκας», ο 

οποίος διέρχεται βορείως του οικισµού και τελικός αποδέκτης του είναι η τεχνική λίµνη 

Πολυφύτου. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση πληµµυρικών παροχών του 

υδρορέµατος εκτός από τον όγκο των οµβρίων υδάτων µετακινούνται και µεγάλες 

ποσότητες φερτών υλικών µε τη µορφή χειµαρρολάβας. Προτείνουµε: 

α) ∆ιάνοιξη της κοίτης σε όλο το µήκος της πεδινής του διατοµής δίπλα και κατάντι 

του οικισµού Βελβεντού. 

β) Σύνδεση της τάφρου εκτροπής του χειµάρρου Λάφτσα µε την κοίτη του χειµάρρου 

Θολόλακκα. 

γ) Η διατοµή της κοίτης του χειµάρρου θα πρέπει να διατηρείται διαχρονικά 

(συντήρηση).  
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δ) Κατασκευή έργων ορεινής υδρονοµίας (φράγµατα ανάσχεσης), για την 

συγκράτηση των φερτών υλικών στο ορεινό τµήµα της λεκάνης απορροής του 

χειµάρρου Θολόλακκα. 

Αντιπληµµυρική προστασία 

         Αντιπληµµυρική προστασία οικισµών περιοχής «Μπουτζακίων» (Τετραλόφου -  

∆ρεπάνου - Κοιλάδας) διαµορφωµένη εντός της Τ.Κ. και κυρίως στο ανατολικό της 

τµήµα µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πληµµυρών. Σε αυτό το 

τµήµα το νερό διαβρώνει τα πρανή και τα υποσκάπτει, µε κίνδυνο την κατάρρευση 

του παρακειµένου δρόµου και πληµµύρες των οικιών της περιοχής. 

         Για την αντιµετώπιση των φαινοµένων αυτών προτείνεται η διαµόρφωση της 

κοίτης του υδρορεύµατος µε την κατασκευή τοιχίου προστασίας των πρανών από 

υποσκαφή ο καθαρισµός των δύο υφιστάµενων αναβαθµών και η κατασκευή δύο 

νέων φραγµάτων λόγω της µεγάλης στερεοπαροχής. 

        Η Τ.Κ. ∆ρεπάνου αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα πληµµυρών σε δύο 

τµήµατά της. Στο σηµείο αυτό («Τυρπάνι» και «Κόµβος») αποστραγγίζει κυρίως ο 

λόφος «ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ» και λόγω έλλειψης των απαραίτητων αποστραγγιστικών 

υποδοµών πληµµυρίζουν τα σπίτια. 

        Προτείνουµε στη θέση «Τυρπάνι» την κατασκευή τεχνικού διόδευσης των 

οµβρίων υδάτων και τσιµεντένιας τάφρου µήκους 500 µ. περίπου. 

         Το ανατολικό τµήµα του οικισµού Κίσσας αντιµετωπίζει προβλήµατα 

πληµµυρών (υποσκαφή δρόµων, κατακλίσεις οικισµών) λόγω έλλειψης κατάλληλων 

έργων διευθέτησης των οµβρίων υδάτων που προέρχεται από τον ορεινό όγκο νότια 

του οικισµού. 

         Η προστασία του συνοικισµού θα εξασφαλιστεί µε την διάνοιξη περιφερειακής 

τάφρου στα ανάντι του οικισµού και εκτροπής των οµβρίων υδάτων στο 

παρακείµενο υδρόρευµα η κοίτη του οποίου θα πρέπει να καθαριστεί και να 

διαµορφωθεί.     

Αντιπληµµυρική προστασία πόλεως Σερβίων, οικισµοί Λιβαδερού, Κοίλων -Καρδιάς 

- Κόµβου Εγνατίας, ∆ρεπάνου, Σισανίου, Τρανοβάλτου - Ελάτης. 

Πάντως έργα ορεινής υδρονοµίας, εκβαθύνσεως των ρευµάτων και 

αποµάκρυνσης των διαφόρων υλικών από την κοίτη τους θεωρούνται σα δεδοµένα 

και τα πρώτα που θα πρέπει να γίνουν για την θωράκιση αυτών των περιοχών. 

Πρόληψη κινδύνων 

Από τη βιβλιογραφία φαίνονται «τα πιθανά µέγιστα µεγέθη σεισµών που 

προκύπτουν από εµπειρικές σχέσεις οι οποίες συνδέουν το µήκος του σεισµογόνου 

ρήγµατος µε το µέγεθος». 
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Έτσι για την ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας και ιδιαίτερα της πόλης 

Πτολεµαΐδας κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση µικροζωνικής µελέτης για την 

αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που µπορεί να ανακύψουν σε περίπτωση 

εκδήλωσης σεισµικής ακολουθίας. 

Επίσης κρίνονται απαραίτητες µικροζωνικές µελέτες για την περιοχή Σερβίων και 

Βελβεντού, δεδοµένου ότι βρίσκονται στην προέκταση του σεισµογόνου ρήγµατος 

που έδωσε τον σεισµό µεγέθους 6,6 ρίχτερ το 1995 στην περιοχή µας. 

Κατολισθήσεις - Καταπτώσεις βράχων - Καθιζήσεις  

Εδώ θα πρέπει να καταγραφούν και µελετηθούν τα φαινόµενα που άπτονται των 

αρµοδιοτήτων της Π.Ε. Κοζάνης και όχι άλλων υπηρεσιών Περιφερειακής εµβέλειας 

(Επαρχιακό δίκτυο). Τέτοιες περιοχές είναι οι εξής: 

- Περιοχή οικισµού Πενταλόφου (είσοδος οικισµού) 

- Περιοχή Ε.Ο. - Τρανόβαλτο – Ελάτης 

- Περιοχή οικισµού Πλατανιάς 

- Καταπτώσεις βράχων Ε.Ο. - Μπάρας - Σιάτιστας 

- Καταπτώσεις βράχων Σισάνι Βλάστης 

Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης για τον 

προσδιορισµό των έργων, της διαστασιολόγισής τους και ως εκ τούτου την 

κοστολόγησή τους. 

Πάντως έργα αντιστήριξης πρανών, αφαιρέσεων πλευρικής υποστήριξης, 

δηµιουργίας νέων πρανών και βελτίωση της βατότητας των δρόµων µε 

διαπλάτυνση θεωρούνται αναγκαία. 

 

 Αιολική ενέργεια 

    Όπως σας είναι γνωστό σήµερα γίνεται µια προσπάθεια ανάπτυξης της αιολικής 

ενέργειας. 

    Στην Ελλάδα υπάρχει ένα καλό  σύστηµα :δυνατότητα 30% και πλέον  επιδότησης 

και µία τιµή κιλοβατώρας, η οποία είναι ικανοποιητική. Παρόλα αυτά δεν γίνονται 

έργα. Άρα δεν είναι µόνον το σύστηµα που φταίει, είναι µία σειρά  από παράγοντες 

που µπορούν να ταξινοµηθούν σε 3 κατηγορίες: διαδικασία αδειοδότησης-«εκεί έχουν 

κολλήσει» τα περισσότερα έργα, η αποδοχή του πληθυσµού και τέλος τα δίκτυα. 

     Προτείνουµε την βοήθεια της Π.Ε. προς την κατεύθυνση της «βοήθειας» για 

αδειοδότηση και αποδοχής του πληθυσµού, εδώ υποδεικνύουµε πιθανές δυο θέσεις : 

1) ∆.∆. Μεταξά  

2) ΜΑΒΕ, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν 
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 Κατασκευή Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

      Προτείνουµε την κατασκευή του Πανεπιστηµίου ∆υτ. Μακεδονίας χωρίς τον 

κατακερµατισµό των σχολών που υπήρξε τα προηγούµενα χρόνια στην περιοχή των  

ΤΕΙ Κοζάνης, χρησιµοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις και µε δαπάνες 

σχετικά µικρές, να κατασκευασθούν τα απαραίτητα κτίρια δίνοντας περισσότερη 

έµφαση στον εξοπλισµό. 

      Έτσι θα µειωθούν και τα λειτουργικά έξοδα του Πανεπιστηµίου µε επιπλέον 

ευεργετικά αποτελέσµατα. 

 

 Μάρµαρα  Τρανοβάλτου 

       Θα πρέπει να γίνει µία Ένωση-Συνεταιρισµός όλων των επιχειρήσεων µε 

προσπάθεια εξεύρεσης του υγιούς µέρους του µαρµάρου λόγω κατακερµατισµού  

του συνολικού όγκου. 

       Επί πλέον  επειδή ο κύριος ορίζοντας εκµετάλλευσης (άσπρο µάρµαρο) 

βρίσκεται   στην βάση των µαρµάρων και κάτω από χιλιάδες τόνους µπαζών θα 

πρέπει να αποµακρυνθούν ή να εκµεταλλευτούν    οι ποσότητες αυτών των µπαζών 

για να αναδειχθεί και εκµεταλλευτεί ο ορίζοντας αυτός.   

 

2.10.      Αποκατάσταση εδαφών λιγνιτορυχείων ∆ΕΗ  

                   Προτείνουµε την υποχρέωση αποκατάστασης των εδαφών που έχουν  

               χρησιµοποιηθεί από τη ∆ΕΗ µε την κατασκευή Θερµοκηπίων που θα δοθούν σε  

               ενδιαφερόµενους κατοίκους ή µη, µε υποχρεωτική εκµετάλλευσή τους. Στην  

               κατασκευή να συµµετέχουν η ∆ΕΗ, η Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας µε µέρος  

               χρηµατοδότησης από τον Τοπικό Πόρο, καθώς επίσης να διερευνηθεί τυχόν  

               χρηµατοδότηση-επιδότηση αποδοτικά από τον  ΤΑΡ (αγωγός φυσικού αερίου). 

                    Επίσης προτείνουµε την δηµιουργία συνεταιρισµού για τη ν προώθηση των 

προϊόντων στις αγορές µε ποσοστό επί των πωλήσεων, εκµεταλλευόµενοι κυρίως 

την αγορά των Αζέροι. Αυτό θα επιφέρει µια οµαλκή µετάβαση της περιοχής, σε 

περιοχή πρωτογενούς τοµέα µε προϊόντα ΠΟΠ, αλλά και µια πιο φιλική ενσωµάτωση 

της ∆ΕΗ και του ΤΑΡ  στην  τοπική κοινωνία 

 

3.         ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

     Όπως είναι γνωστό ο Τουρισµός είναι καλά διαδοµένος τρόπος ψυχαγωγίας, ενώ 

παράλληλα αποτελεί µία πολύ µεγάλη βιοµηχανία και σηµαντικότατη πηγή εσόδων 

για πολλές χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
12 

   

 
 

 

     Η περιοχή µας όµως βάσει πίνακα του Γ΄ Κ.Π.Σ.  έργα στον τουριστικό τοµέα 

κατείχε την τελευταία θέση στον κατάλογο των περιφερειών σε επενδύσεις µε µόλις 

57 έργα συνολικού κόστους 11 εκατ. € και εξ αυτών 4,6 εκατ. για ∆ηµόσια ∆απάνη, 

όταν η αµέσως επόµενη Περιφέρεια «∆υτικής Ελλάδας» έχει διπλάσιο αριθµό έργων 

και τετραπλάσιο συνολικό κόστος δαπάνης. 

     Συνεπώς τα περιθώρια ανάπτυξης της περιοχής µας και στον τοµέα αυτόν είναι 

τεράστια. 

     Οι µορφές τουρισµού που είναι αναγνωρίσιµες σήµερα είναι: 

Αγροτουρισµός                                                           Εκπαιδευτικός Τουρισµός 

Οικοτουρισµός                                                            Θρησκευτικός Τουρισµός 

Τουρισµός Υγείας και Φυσικής Ζωής                         Θαλάσσιος Τουρισµός 

Φυσιολατρικός Τουρισµός                                          Τουρισµός  Περιπέτειας 

Αθλητικός Τουρισµός                                                  Ορεινός Τουρισµός 

Πολιτιστικός Τουρισµός                                               Χειµερινός Τουρισµός 

Ιαµατικός Τουρισµός,                                                   Περιηγητικός Τουρισµός 

Θερµαλιστικός Τουρισµός                                            Επιστηµονικός Τουρισµός 

Αµπελοοινικός Τουρισµός      

     Από τις ανωτέρω µορφές τουρισµού η περιοχή µας µπορεί άνετα να αναδείξει 

τους :    

Αγροτουρισµό                                                          Εκπαιδευτικό Τουρισµό 

Φυσιολατρικό Τουρισµό                                        Θρησκευτικό Τουρισµό 

Αθλητικό Τουρισµό                                                 Ορεινό Τουρισµό    

Πολιτιστικό Τουρισµό                                             Επιστηµονικό Τουρισµό 

           λόγω του ορεινού της όγκου, του  αλπικού τοπίου και  τις περισσότερες και                     

           µεγαλύτερες λίµνες που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο.   

                   Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης οι ορεινοί όγκοι Βερµίου, Πιερίων,  

            Βούρινου, Χασίων και Σνιάτσικου, µπορούν να αποτελέσουν πολλές επιλογές   

            εναλλακτικού τουρισµού, µε ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων όπως, ποδήλατο  

            βουνού, αναβάσεις βουνών, αναρριχήσεις, αλεξίπτωτο πλαγιάς το γνωστό «παρά  

            πέντε», κωπηλασία, ψάρεµα, κολύµπι, ναυσιπλοΐα µε µικρές λέµβους και   

            αιωροπτερισµό.   

 

 Η Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας έχει το προνόµιο ενός µοναδικού για την Ελλάδα 

             φυσικού περιβάλλοντος µε κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη πολλών λιµνών     

             ιδιαίτερης οµορφιάς αλλά και σηµαντικών οικοτουριστικών δυνατοτήτων.  
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      Η υποστήριξη και αναπτυξιακή αξιοποίηση αυτών των οικοτουριστικών 

δυνατοτήτων των λιµνών αποτελεί στρατηγικό στόχο της Π.∆υτ.Μακεδονίας και έχει 

σαν απαραίτητη προϋπόθεση ένα στρατηγικά κατανεµηµένο και κυρίως 

ολοκληρωµένο δίκτυο λιµναίων οικοτουριστικών υποδοµών. 

      Αυτό το ολοκληρωµένο δίκτυο λιµναίων υποδοµών, καλά µελετηµένο και όχι 

αποσπασµατικό, αναµένεται να προσδώσει την επιθυµητή τουριστική επιχειρηµατική 

δυναµική και να δηµιουργήσει την κρίσιµη τουριστική µάζα που θα οδηγήσει σε 

αυτοτροφοδοτούµενη οικονοµική ανάπτυξη. 

      Η λίµνη Πολυφύτου η µεγαλύτερη από όλες τις λίµνες της Περιφέρειας 

∆υτ.Μακεδονίας έχει τις ιδιαιτερότητες µιας Τεχνητής  λίµνης χωρίς παραλίµνια 

οικιστική ανάπτυξη. 

       Αυτές τις ιδιαιτερότητες της λίµνης Πολυφύτου έρχεται το καλά µελετηµένο έργο 

που υλοποιούµε, να µετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτηµα έτσι ώστε η 

οικοτουριστική ανάπτυξη µε κεντρικό άξονα την ίδια την λίµνη να γίνει ο προποµπός 

για µια συνδεδεµένη οµάδα στοχευµένων έργων ανάπλασης και ανάδειξης 

παραλίµνιων περιοχών δηµιουργίας  κατάλληλων οδικών προσβάσεων και 

διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος. 

      Η κεντρική θέση της λίµνης Πολυφύτου στην Ενότητα Κοζάνης και η µερική 

αξιοποίησή της µε την κατασκευή των πλωτών λιµενίσκων και για προσέγγιση 

σκαφών, η υπογραφή σύµβασης για την κατασκευή περιφερειακού δρόµου της 

Λίµνης Πολυφύτου  και η ύπαρξη βυζαντινών µνηµείων (εκκλησίες βυζαντινές 

Βελβενδού, Κάστρα Σερβίων) αλλά και  Υ/Σ Πολυφύτου καθώς επίσης και το 

γεωλογικό φαινόµενο στην περιοχή «Μπουχάρια», µπορούν να αποτελέσουν   την 

αρχή για µία περαιτέρω αξιοποίηση της Λίµνης µε την αντίστοιχη ροή επενδύσεων 

στην περιοχή µε ευεργετικά αποτελέσµατα.      

              Για τον σκοπό αυτό προτείνουµε τα εξής έργα : 

α) Αναβάθµιση και ανάδειξη Μουσείου Αιανής. 

β) Αξιοποίηση της περιοχής Χρωµίου µε την δηµιουργία γεωπάρκου και   

    ανάδειξη  παλαιών   µεταλλείων χρωµίου. 

γ) ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων – χώρων θέας και ψυχαγωγία  

    διαφόρων περιοχών (Αγίου Χριστοφόρου Προσηλίου, «Παναγιάς»  

    Καισαρειάς, Αγίου Αθνασίου Κρανιδίων, χώρων θέας στην διαδροµή  

    Βελβενδό-Καταφύγι). 

δ) Αξιοποίηση πρώην οικισµού ∆ΕΗ στα Ίµερα, για κατασκευή καταλυµάτων 

διαµονής 

ε) Παρεµβάσεις στην θέση «Ναυτικού Οµίλου» για προσέλκυση αθλητικών   
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    δραστηριοτήτων 

ζ) ∆ηµιουργία παρατηρητηρίων για την προστασία και παρατήρηση πανίδας   

    της  περιοχής (Ιµέρων, Νεράϊδας, Σερβίων, Ρυµνίου) 

η) Ανάπτυξη παραλίµνιου πρασίνου. 

θ) Έργα αναβάθµισης και ανάδειξη Πλατανοδάσους Ρυµνίου. 

ι) Αναβάθµιση και ανάδειξη βυζαντινών κάστρων και µνηµείων στην περιοχή    

   Σερβίων - Βελβενδού. 

                  ια) Προµήθεια οικοτουριστικού πλωτού µέσου ειδικών προδιαγραφών και  

                          εξοπλισµού ασφαλούς πλοήγησης µε την εξέταση δυνατότητας εξεύρεσης  

                          ιδιώτη επενδυτή. 

 

        Προτείνουµε την δηµιουργία (χρηµατοδότηση από Τ.Π.Α.) πρωτοποριακού 

              Πρότυπου Ενεργειακού Πάρκου στην λιγνιτική λεκάνη Πτολεµαίδας – Κοζάνης, 

              Το πρότυπο ενεργειακό πάρκο αποτελεί ένα σύνολο δράσεων αξιοποίησης  

              και ανάδειξης των εξορυκτικών ενεργειακών και άλλων βιοµηχανικών  

              δραστηριοτήτων στην περιοχή. 

 

3.3.         α) Σε δηµόσια περιοχή του ∆.∆. Πολυκαστάνου του ∆ήµου Βοϊου έχει  εκπονηθεί 

µελέτη για την δηµιουργία ∆ασικού Χωριού, η οποία έχει σταλεί στο Υπουργείο 

Γεωργίας για έγκριση και χρηµατοδότηση χωρίς µέχρι σήµερα να έχει υπάρξει κάποιο 

αποτέλεσµα. Προβλέπεται να κατασκευασθεί µε χρήµατα του ∆ηµοσίου µε χρήστη 

του ∆ήµου Βοίου. Προτείνουµε την επιµονή της Π.Ε. για έγκριση και χρηµατοδότηση 

από το Υπουργείο Γεωργίας για την κατασκευή του ∆ασικού Χωριού. 

                  β)  Στην περιοχή µεταξύ Οµαλή – Τσοτυλίου- Πενταλόφου σε δηµόσια έκταση 

              προτείνουµε τη δηµιουργία ελεγχόµενης κυνηγετικής περιοχής µε φορέα 

              διαχείρισης τον ∆ήµο Βοίου.  

     

3.4.         Αναβάθµιση του εκθεσιακού χώρου Κοίλων Κοζάνης  µε την επέκταση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων και την δηµιουργία σύγχρονου Συνεδριακού Κέντρου, ο 

οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ως σοβαρός πόλος εκθεσιακής 

δραστηριότητας όχι µόνον για την τοπική παραγωγή, αλλά και για κλαδικές 

δραστηριότητες και η εµβέλεια του θα ξεπερνάει τα τοπικά και περιφερειακά όρια. Θα 

συµβάλει σηµαντικά στην προβολή των προϊόντων της ∆υτ. Μακεδονίας στην 

εξωστρέφεια της οικονοµίας, στις διεθνή επιχειρηµατικές δικτυώσεις κλ.π. Παράλληλα 

θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα παραχώρησης σε ιδιώτη επενδυτή  ο χώρος  
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              δίπλα  από τον εκθεσιακό χώρο για την κατασκευή Πολυτελούς Ξενοδοχειακής 

µονάδας που θα στηρίζει τις παραπάνω δραστηριότητες. 

 

3.5.         Οι περιοχές Βοίου µε τα αρχοντικά της Σιάτιστας, παλαιών µοναστηριών και 

βυζαντινής εκκλησίας στην περιοχή Σισανίου, καθώς και το ονοµαστό κρασί της 

περιοχής µπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για συνδυαστικό τουρισµό 

τριηµέρου. 

 

3.6.            Η ορθολογική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων σε συνδυασµό µε την θέσπιση   

             σωστών κινήτρων προς νέους επενδυτές, µέσω της Ελληνική Νοµοθεσίας,  

             θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε ο τουριστικό κλάδος να ωφεληθεί και  

             κατ’ επέκταση ολόκληρη η Ελληνική οικονοµία, αφού ο τουρισµός µπορεί κάτω από  

             προϋποθέσεις να αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Συγκεκριµένα µπορεί να     

             συµβάλλει θετικά στη διαµόρφωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, των  

             ατοµικών εισοδηµάτων, των εσόδων του κράτους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των  

             επιχειρήσεων, του ισοζυγίου συναλλαγών, της απασχόλησης.   

                    Τέλος σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός προτεραιοτήτων είναι πολιτική     

            αρµοδιότητα, γι’ αυτό η παραπάνω κλίµακα προτεραιοτήτων έχει µόνο ενδεικτική               

            αξία. 

  

             Ο Αναπλ. ∆/ντής ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης 
                                                                                   

  
                                                                                         Γρίβας Κων/νος                              

                                                      Πολ. Μηχανικός  µε Β’ β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
∆.Τ.Ε.Π.Ε.   

 

 

 

                                                                                                                                                         


