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Προτάσεις 
 
 
3.1 Εσωτερική οργάνωση. 
• Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, αλλά και τις συνθήκες που διαμορφώνει 

η  οικονομική  κρίση  στην  χώρα  μας,  καθώς  και  οικονομικοί  και  ανθρώπινοι 
πόροι είναι πλέον περιορισμένοι θεωρούμε ως κορωνίδα των προτεραιοτήτων 
των  εσωτερική  οργάνωση  του  δήμου.  Είναι  σημαντικό  τα  θεμέλια  πάνω  στα 
οποία  θα  στηριχθεί  το  εποικοδόμημα  να  είναι  στέρεα.  Θα  πρέπει  στην 
εσωτερική  οργάνωση  του  δήμου  Κοζάνης  να  ενσωματώνονται  οι  νέες 
τεχνολογίες  και  την  καινοτομία.  Άρα  θεωρούμε  πώς  στα  πλαίσια  του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στον τομέα αυτό.  

• Σημαντική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν να διερευνηθούν 
οι  δυνατότητες  ο  δήμος  Κοζάνης  να  χρησιμοποιήσει  λογισμικό  ανοιχτού 
κώδικα.  Σειρά  παραδειγμάτων  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο  (Σαραγόσα,  Πόζναν, 
Βιέννη,  Μόναχο)  αποδεικνύουν  πώς  μπορεί  να  είναι  μια  αξιόπιστη  και 
οικονομική λύση για κάθε δήμο. 

• Σεμινάριο επιμόρφωση και κατάρτισης αιρετών και υπαλλήλων.  
• Αναδιοργάνωση όσων υπηρεσιών παρουσιάζουν προβλήματα αποδοτικότητας 

με  χρήση  κάθε  δυνατού  πόρου  (οικονομικού,  τεχνικού,  ανθρώπινου)  για  την 
καλύτερη αποδοτικότητα. 

• Κάθε πολίτης να μπορεί να υποβάλλει το αίτημα του στις υπηρεσίες του Δήμου 
και  μέσω σταθερού  ή  κινητού  τηλεφώνου,  είτε  μέσω  internet.  Άμεσα με  την 
υποβολή  του  αιτήματός  του  να  παίρνει  ένα  αριθμό  καταχώρισης  του 
αιτήματος, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του, ενώ επιπλέον να 
του γνωστοποιείται η υπηρεσία του δήμου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει 
το εν λόγω αίτημα,  το όνομα του υπαλλήλου που το χειρίζεται, καθώς και  το 
τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν.  

• Πράσινες  προμήθειες,  πρόγραμμα  πράσινων  προμηθειών  για  τον  δήμο 
Κοζάνης.    Συμμετοχή στο  δίκτυο  της Οικολογικής  εταιρείας Ανακύκλωσης  για 
την προώθηση των πράσινων προμηθειών στην Ελλάδα (περιμένω τα στοιχεία 
από Χρυσόγελο).  
 

 

 
 
3.2 Κοινωνική Πολιτική 
 

3.2.1Εκπαίδευση‐Δια βίου Μάθηση 

• Ενεργοποίηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με:  
1. τον Ν.3879/2010, έτσι όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 163/21.09.2010 και 

αφορά στην «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» 
2. τον Ν.3852/2010, έτσι όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 87/07.06.2010 και 

αφορά στη «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 



2 
 

3. τον Οργανισμό του Δήμου Κοζάνης 
• Συνέχιση και στήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης  
 
(σε μια  εποχή όπου η αύξηση  της ανεργίας  είναι  ραγδαία,  ειδικά στην Περιφέρεια 
της Δυτικής Μακεδονίας, οι δομές αυτές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην 
ενίσχυση  των  επαγγελματικών  δεξιοτήτων  των  ανέργων,  αλλά  και  στην  περαιτέρω 
προώθηση  της  κοινωνικής  συνοχής  του  Δήμου.  Επιπλέον,  οι  δομές  αυτές  με  τον 
κατάλληλο  σχεδιασμό  μπορούν  να  προσελκύσουν  πόρους,  μέσω  ευρωπαϊκών  ή 
εθνικών  προγραμμάτων,  οι  οποίοι  σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  Δήμος  δεν  θα 
μπορέσει να διεκδικήσει). 
 

3.2.2Κοινωνική Πολιτική 
• Συμβουλευτικός Σταθμός για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

προσωπική ‐ οικογενειακή αλλά και κοινωνική ‐ επαγγελματική τους ζωή. 
• Δημιουργία  γραφείου  για  την  ανάπτυξη  δράσεων  με  στόχο  την  πρόληψη  του 

κοινωνικού  αποκλεισμού  των  ευαίσθητων  κοινωνικών  ομάδων  ώστε  να 
παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. (αυτή 
τη  στιγμή  στον  οργανισμό  του  Δήμου,  αλλά  και  της  κοινωφελούς  επιχείρησης, 
υπάρχουν  διάσπαρτα  διάφορες  εκθέσεις  ιδεών,  χωρίς  όμως  δυνατότητα 
ενεργοποίησης  τους  π.χ.  Στήριξη  Μεταναστών,  κακοποιημένων  γυναικών, 
άπορων δημοτών κ.α.). 

• Δράσεις  για  του  ηλικιωμένους  (φυσικά  δεν  αναφέρομαι  στη  λειτουργία  των 
ΚΑΠΗ  τα  οποία  πλέον  λειτουργούν  ως  δημοτικά  καφενεία,  αλλά  τόσο  στη 
δημιουργική  απασχόληση,  ενημέρωση, ψυχαγωγία  της  τρίτης  ηλικίας  με  στόχο 
την  αποφυγή  των  φαινομένων  της  γεροντικής  ανίας  και  κατάθλιψης,  όσο  και 
παροχή υπηρεσιών στο ηλικιωμένο και ανήμπορο άτομο, που πολλές φορές ζει 
μόνο  του  όπως  συναισθηματική  υποστήριξη,  νοσηλευτική  φροντίδα,  πρακτικές 
εξυπηρετήσεις,  αποκατάσταση  σχέσεων  με  την  κοινότητα,  κοινωνικοπρονοιακή 
στήριξη  με  στόχο  την  αποφυγή  της  απομόνωσης  και  του  ιδρυματικού 
εγκλεισμού). 

• Συγκέντρωση  σε  ένα  ενιαίο  χώρο  όλων  των  διάσπαρτων  υπηρεσιών  και 
συλλόγων  των  Ατόμων  με  Αναπηρία,  με  στόχο  τον  έλεγχο,  την  εξοικονόμηση 
πόρων,  την  κεντρική  διοίκηση  και  συντονισμό  αλλά  και  την  εύκολη  πρόσβαση 
των ωφελούμενων. 

• Γραφείο  Εργασίας  και  Επιχειρηματικότητας,  με  στόχο  τη  δημιουργία  θέσεων 
εργασίας,  την  ενημέρωση  των  ανέργων  για  προγράμματα  κατάρτισης, 
προγραμμάτων  δια  βίου  μάθησης,  επιδοτήσεων  θέσεων  απασχόλησης, 
επενδυτικών δυνατοτήτων. 

• Πρόγραμμα μειωμένων δημοτικών τελών σε άπορες οικογένειες 
• Γραφείο Κοινωνικών Ερευνών, τεκμηρίωσης και προγραμματισμού 
 
 
  Κρίνουμε απαραίτητο σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει ένα 
στρατηγικό σχέδιο κοινωνικής πολιτικής. Είναι απαίτηση των καιρών, έχει 
καταγραφεί και η πολιτική βούληση όλων των δημοτικών παρατάξεων, η τοπική 
αυτοδιοίκηση, στην δύσκολη οικονομική περίοδο που περνά η χώρα, να παίξει 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σημαντικό ρόλο στην κοινωνική πολιτική. Σε μια εποχή που η φτώχεια και η 
εξαθλίωση χτυπά την πόρτα των κοινωνιών μας οι δήμοι μέσω της στήριξης και 
προώθησης δράσεων της κοινωνικής αλληλεγγύης οικονομίας μπορεί να 
λειτουργήσει ανασταλτικά στην αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού. Προτάσεις όπως 
: 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο 
• Κοινωνικό Φαρμακείο 
• Αστικοί Λαχανόκηποι 
• Υποστήριξη πρωτοβουλιών εξωχρηματικών συναλλαγών 

μπορούν και ανακούφιση να δώσουν σε συμπολίτες μας που βρίσκονται στα όρια 
της εξαθλίωσης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην διατήρηση του κοινωνικού ιστού. 
 

3.2.3 Ανθρώπινο Δυναμικό 

• Εξασφάλιση χώρων συστέγασης των υπηρεσιών μιας Διεύθυνσης. 

• Εξασφάλιση χώρων αξιοπρεπούς εργασίας του προσωπικού. 

• Εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισμού γραφείου. 

• Σωστή κατανομή του προσωπικού στη βάση ειδικοτήτων, προσόντων του 

προσωπικού, αλλά και αναγκών των υπηρεσιών. 

 
 
3.3 Περιβάλλον και Βιωσιμότητα 
Οι προτάσεις μας για ζητήματα περιβάλλοντος: 
 

3.3.1ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. 

 Απορρίμματα  
Η Δημοτική Κίνηση έχει δημοσιεύσει τις ενστάσεις της στο διαγωνισμό που προκήρυξε 
η  ΔΙΑΔΥΜΑ  για  τη  διαχείριση  των  σκουπιδιών  τα  επόμενα  27  χρόνια.  Η  κριτική  μας 
κυρίως αφορά την αποδοχή μερικών επικίνδυνων και ακριβών τεχνολογιών διαχείρισης, 
καθώς και τη μέθοδο κατασκευής – λειτουργίας με ΣΔΙΤ. 
Προσπερνώντας τις ενστάσεις εστιάζουμε στις προτάσεις: 
1.  Πρόληψη.  Στόχος  τα  μηδενικά  σκουπίδια  (zero  waste)  μέχρι  το  2030.  Απαιτείται 
δραστική  μείωση  των    σκουπιδιών  και  ολοκληρωμένη  πολιτική  πρόληψης  στα 
νοικοκυριά,  τις επιχειρήσεις,  τις υπηρεσίες.  Για  το σκοπό αυτό χρειάζονται οικονομικά 
κίνητρα. Σε αρκετές  ευρωπαϊκές πόλεις δοκιμάζονται συστήματα Π.Ο.Π (Πληρώνω Όσο 
Πετάω) με μεγάλη επιτυχία. Εκεί τα τέλη  που πληρώνουν οι πολίτες είναι ανάλογα με 
τα  σκουπίδια  που  παράγουν  κι  όχι  με  τα  τετραγωνικά  της  κατοικίας.  Έτσι  όλοι 
μπορούν    να γίνουν πιο υπεύθυνοι,  να επιλέγουν προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον με 
λιγότερη ή καθόλου συσκευασία, πολλαπλές χρήσεις κλπ.  
2.  Επαναχρησιμοποίηση.  Αφορά  στα  παλιά  έπιπλα,  ρουχισμό,  συσκευές  και  άλλα 
προϊόντα που καταλήγουν σήμερα στη χωματερή. Στη Φλαμανδία απασχολούνται 2.800 
άτομα σε 33 Κέντρα επαναχρησιμοποίησης. Στη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει κανένα 
τέτοιο Κέντρο. 
3.  Κομποστοποίηση.  Πολλά  νοικοκυριά  μπορούν  από  τα  οργανικά  υπολείμματα  να 
παράγουν κομπόστ (λίπασμα) σε ειδικούς κάδους, μειώνοντας έτσι τα σκουπίδια τους. 
Χρειάζονται επίσης μεγάλοι κεντρικοί κομποστοποιητές που θα δέχονται όσα οργανικά 
«ξεφεύγουν»  από  τις  κατοικίες,  καθώς  και  τα  πράσινα  υπολείμματα  του  δήμου 
(κλαδέματα κλπ). Στην Αυστρία πέτυχαν μείωση των απορριμμάτων κατά 38% μέσω της 
κομποστοποίησης  ! Στη Δυτική Μακεδονία δεν έγινε απολύτως τίποτα, ούτε καν ένα 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πιλοτικό πρόγραμμα ! Πρόκειται για μια ασυγχώρητη ολιγωρία, μιας και αγνοήθηκε το 
40 %  των σκουπιδιών. 
Το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό που χρησιμοποιείται στη 
συντήρηση πάρκων και αλσών, στην ανάπλαση παλιών λατομείων. (Μεγάλες ποσότητες 
θα μπορούσε να αγοράσει κι η ΔΕΗ για έργα αποκατάστασης εδαφών)  
4. Ανακύκλωση. Διαλογή στην πηγή  και  κομποστοποίηση. Tο ποσοστό ανακύκλωσης 
για  τον  Καποδιστριακό  δήμο  Κοζάνη  είναι  περίπου  6  %,  νούμερο  υποφερτό    για  τα 
Ελληνικά  δεδομένα,  αλλά  όχι  για  τη  νέα  ευρωπαϊκή  οδηγία    που  απαιτεί  50  % 
ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι το 2020. 
Στην Κοζάνη το πρόγραμμα ανακύκλωσης βασίζεται σε 4 κάδους, αλλά κανείς τους δεν 
προορίζεται  για  οργανικά υπολείμματα. Απαιτείται  μελέτη  για  την προσαρμογή μας ή 
μη  στο  ισχύον  σύστημα  πολλών  ευρωπαϊκών  ΚΔΑΥ  (Κέντρα  Διαλογής  Ανακυκλώσιμων 
Υλικών) ή για την τοποθέτηση και 5ου κάδου για τα οργανικά που θα οδηγούνται στο  
δημοτικό κομποστοποιητή.   
6.  Βελτίωση  του  συστήματος    εναλλακτικής  διαχείρισης    που  αφορά  στα  παλιά 
ελαστικά,  τα  χρησιμοποιημένα  λάδια,  τις  μεταχειρισμένες  συσκευές  κ.α,  καθώς  και 
επέκτασή του σε άλλα είδη (αχρησιμοποίητα φάρμακα, ογκώδη προϊόντα  κλπ ).  
7.  Δημιουργία  διαδημοτικών  Κέντρων  Ανακύκλωσης,  δηλαδή  χώρων    προσωρινής 
αποθήκευσης  και  ταξινόμησης  όλων  των  υλικών  μέχρι  τη  μεταφορά  τους  για  τελική 
διαχείριση ή ανακύκλωση. Στη Δυτική Μακεδονία χρειάζονται 3 ή 4 τέτοια Κέντρα. 
8.  Απόβλητα  Εκσκαφών,  Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ).  Η  ξεχωριστή 
απόρριψη  τους  δεν  αρκεί.  Παραγωγική  αξιοποίηση  σε  συνεργασία  με  ιδιωτικό  (ή  και  
συνεταιριστικό φορέα) με βάση το νέο νόμο για τα ΑΕΚΚ (ΦΕΚ 1312Β‐24/8/2010). 
9. Κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των μικρών ΧΑΔΑ στα δημοτικά διαμερίσματα. 
10.  Προγράμματα  ευαισθητοποίησης  των  πολιτών,  χωρίς  τη  συμμετοχή  των  οποίων 
κανένα σύστημα συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί να επιτύχει.   
 
Ο παραπάνω σχεδιασμός υιοθετείται από πολλές πράσινες πόλεις της Ευρώπης, αλλά 
και  τις  μεγάλες περιβαλλοντικές  οργανώσεις  της  χώρας.  Είναι  καιρός  και  η  Κοζάνη  να 
ενταχτεί  σε  ένα  από  τα  πράσινα  ευρωπαϊκά  δίκτυα  πόλεων  για  την  διαχείριση 
απορριμμάτων,  όπως  είναι  το  ACR+.  Η  ΔΙΑΔΥΜΑ  και  οι  Δήμοι  θα  πρέπει  να 
εγκαταλείψουν κάθε ιδέα για θερμική επεξεργασία των σκουπιδιών, που είναι ακριβή 
και  επικίνδυνη    και  να  επικεντρώσουν  στην    πρόληψη/  επανάχρηση/  ανακύκλωση  / 
κομποστοποίηση.  Είναι  ο  πιο ασφαλής  και φτηνός  δρόμος  για  να ανταποκριθούν στις 
αυστηρότατες  απαιτήσεις  που  θέτουν  οι  νέες  ευρωπαϊκές  οδηγίες.  Επιπλέον, 
δημιουργεί δεκαπλάσιες θέσεις εργασίας σε σχέση με την ταφή ή την καύση.  
 

 
 
 

 

3.3.2ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
Η µονοκαλλιέργεια του λιγνίτη και το βρώµικο ενεργειακό µοντέλο της χώρας έχουν 
οδηγήσει τον τόπο σε αδιέξοδο, ενώ οι συνεχείς εγκαταστάσεις µονάδων και ορυχείων 
έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα του. Χρειάζεται µια ενεργειακή επανάσταση 
σε όλη τη χώρα, µε την περιοχή µας σε ρόλο πρωταγωνιστή. (βλ. πράσινο 
µεταλιγνιτικό σχέδιο σε άλλο σηµείο του παρόντος). Ειδικά η παραγωγή ΑΠΕ πρέπει 
να διέπεται από τις εξής αρχές: εγγύτητα παραγωγής – κατανάλωσης, µικρή κλίµακα 
µονάδων, υψηλή προστιθέµενη αξία, σεβασµός στο περιβάλλον. 
O Δήµος Κοζάνης και οι πολίτες µπορούν να πρωτοστατήσουν στην εξοικονόµηση 
και την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Τα δηµοτικά, δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια 
σπαταλούν υπερβολική ενέργεια και χρήµα (κλιµατιστικά, ανεπαρκείς µονώσεις). 
Τεχνικές λύσεις υπάρχουν από χρόνια, αλλά τώρα τελευταία αρχίζουν να 
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εφαρµόζονται: Σύγχρονες µονώσεις κτηρίων, ηλιακές και πράσινες στέγες, λευκές 
ταράτσες, µικρές ανεµογεννήτριες στην ύπαιθρο, βιοκλιµατικές τεχνικές, ενέργεια από 
φωτοβολταικά, βιοµάζα & γεωθερµία, συστήµατα BMS, έξυπνοι µετρητές,  οικονοµία 
στο δηµοτικό ηλεκτροφωτισµό, ήταν «άγνωστες λέξεις» για το Δήµο Κοζάνης επί 
πολλά έτη.  
Ενδεικτικές προτάσεις: 
• Δηµοτικο-συνεταιριστική επιχείρηση παραγωγής πράσινης ενέργειας µε ευρεία 
συµµετοχή πολιτών – µικροµετόχων, επαγγελµατικών ενώσεων, αλλά και της ΔΕΗ 
εφόσον  το επιθυµεί. Μπορεί να διατεθεί έκταση για την εγκατάσταση µικρών 
µονάδων ΑΠΕ στα παλιά ορυχεία της ΔΕΗ (όπως έγινε µε το µεγάλο ΦΒ πάρκο των 
200 MW). Προοπτική υψηλής καθετοποίησης και µεγέθυνσης, εφόσον συνδυαστεί 
και µε µονάδα κατασκευής πάνελς, ανεµογεννητριών κλπ. Μερική χρηµατοδότηση 
από ΤΠΑ.    

• Χρηµατοδότηση ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικών κτιρίων από τον ΤΠΑ, το 
πρόγραµµα «εξοικονοµώ», το ΕΠΠΕΡΑΑ, τα προγράµµατα βιοκλιµατικής δόµησης 
κλπ. Ενεργειακή αυτονοµία σε κάθε νέο κτήριο. Επανασχεδίαση δηµοτικού 
φωτισµού µε κριτήρια εξοικονόµησης. 
Για τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των µεγάλων κτηρίων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν α) "έξυπνα" συστήµατα BMS παρακολούθησης και διαχείρισης 
της ενέργειας που καταναλώνεται. (Υπάρχει πρόβλεψη για τους ΟΤΑ στο 
"Εξοικονοµώ") β) "Έξυπνοι µετρητές" που βοηθούν στη µεταφορά καταναλώσεων 
σε ώρες µη αιχµής. Η ΔΕΗ έχει εξαγγείλει ένα πρόγραµµα σταδιακής εγκατάστασης 
220.000 µετρητών και θα µπορούσαµε να ζητήσουµε σαν Δήµος να το αρχίσουν από 
εδώ  
Πρόσθετες πηγές χρηµατοδότησης για δράσεις εξοικονόµησης µπορεί να είναι 1) το 
Πρόγραµµα Smart Cities and Communities, που όµως απαιτεί  συµµετοχή φορέων 
από τουλάχιστον τρία  κράτη. 2) Ιδιωτικές εταιρείες που εγκαθιστούν τα έξυπνα 
συστήµατα και πληρώνονται σταδιακά από τα κέρδη της εξοικονόµησης. 
 

• Μικρές ανεµογεννήτριες Α/Γ στα δηµοτικά διαµερίσµατα. Φωτοβολταικά Φ/Β στα 
σχολεία, και δηµιουργία «σχολικού εισοδήµατος» από την πώληση του ρεύµατος. 
(Σχετικό δελτίο τύπου της Κίνησης   www. toposnazeis.gr). (σσ. Ο Δήµος έχει 
υποβάλει µερικά σχέδια για τα παραπάνω, αλλά δεν αρκούν).   

• Μονάδα παραγωγής ενέργειας 1 MW από βιοµάζα µε αξιοποίηση των γεωργικών 
δασικών – υπολειµµάτων της ευρύτερης περιοχής. 

• Δηµοτική Υπηρεσία Ενέργειας µε αντικείµενο: α) τη σύνταξη µακροχρόνιου Σχεδίου 
εξοικονόµησης ενέργειας, καταγραφής  και µείωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου στην πόλη β) τη χρήση των Α.Π.Ε. σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
κλίµακα γ) την αναζήτηση πόρων για το σκοπό αυτό γ) την παροχή τεχνικής 
βοήθειας στους πολίτες για θέµατα εξοικονόµησης και βιοκλιµατικού σχεδιασµού 
κτιρίων.  

• Συµµετοχή στο “Σύµφωνο των Δηµάρχων για την ενέργεια” και υιοθέτηση των 
στόχων του για δραστική µείωση των εκποµπών CO2. 
http://www.energyformayors.eu/el/covenant-of-mayors . 

•  «Αναψηλάφιση» του αιτήµατος για  επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη 
Δυτική Μακεδονία (αύξηση απόδοσης µονάδων ΔΕΗ & περιβαλλοντική 
ανακούφιση, διείσδυση στον οικιακό-επιχειρηµατικό τοµέα, θέσεις εργασίας). Ο 
Δήµος Κοζάνης, ο µεγαλύτερος τη Δυτικής Μακεδονίας, πρέπει να πρωτοστατήσει 
και σε αυτή τη διεκδίκηση.   

 
 
 
 

3.3.3 ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 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• Επιχειρησιακό σχέδιο Κοζάνης για το Πράσινο. Εκπόνηση στρατηγικού 
σχεδίου πρασίνου για τον Καλλικρατικό δήμο Κοζάνης, με στόχο την αύξηση 
της αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο, αλλά και την ανάγκη προστασίας της 
βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων της υπαίθρου του δήμου Κοζάνης. 
 

• Χάρτης με τα σημεία ανακύκλωσης του Δημου Κοζάνης (αναλυτικά τι κάδοι 
υπάρχουν σε ποιά σημεία) για την ενημέρωση των πολιτών. 
Αυτός ο χάρτης θα μπορεί να διανεμηθεί με τους λογαριασμούς 
Τηλεθέρμανσης ή Ύδρευσης όπως και με κάποια ενημερωτικά (πίσω από τον 
χάρτη) για την ανακύκλωση στον Δήμο Κοζάνης (ποσοστά ανακύκλωσης, τι 
πρέπει να ανακυκλωνουμε και σε ποιούς κάδους, ανακύκλωση μπαταριών, 
λαμπτήρων, ηλ. συσκευών κ.α.). 

• Καταγραφή των αστικών δέντρων και αποτύπωση τους σε ψηφιακό χάρτη με 
το λογισμικό χαρτογράφησης αστικών δέντρων ‘opentreemap’ (βλ. logo) 
 Με τα παρακάτω οφέλη: 
 
o Αναζήτηση δένδρων με βάση το είδος, την τοποθεσία, ή ανεπτυγμένα φίλτρα 

όπως η διάμετρος, η ημερομηνία φύτευσης, και άλλα χαρακτηριστικά του 
δένδρου 

o Προσθήκη ενώς δένδρου κάθε φορά ή ολόκληρων βάσεων δεδομένων 

o Επερξέργασία και προσθήκη στοιχείων σχετικά με το είδος, την τοποθεσία, το 
ύψος, τον τύπο, τις συνθήκες, τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται, και 
άλλα. 

o Προσθήκη φωτογραφιών κάθε δένδρου. 

o Εξαγωγή λιστών δένδρων σε CVS και KML αρχεία 

o Αυτοματοποιημένος υπολογισμός των οφελών στο οικοσύστημα (αέρια 
θερμοκηπίου, ποιότητα αέρα και άλλα) βάση του είδους και της διαμέτρου ενός 
δένδρου. 

 

• Εγκατάσταση ειδικών stand (βλ. φωτο Νο1) με σακούλες και κάδο 
απορριμάτων για την συλλογή των ακαθαρσιών των οικόσιτων ζώων από τους 
ιδιοκτήτες τους. 
Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει σε σημεία που βγάζουν περίπατο τα σκυλιά 
τους οι ιδιοκτήτες των ζώων (π.χ. Ξενία ή Κουρί...). Η κίνηση που είχε γίνει 
από τον Δήμο με τοποθέτηση μιας πλαστικής σακούλας με σακουλάκια μέσα 
πάνω σε δέντρα, ήταν μεν μια αρχή αλλά δεν είναι κάτι μόνιμο, έγινε άναρχα 
και αντιοικολογικά (με κάρφωμα των σακούλων πάνω στα δέντρα...) και ολες 
εχουν αφαιρεθεί ή αδειάσει διότι δεν υπήρχε συντήρηση. 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• Τασάκια για τσιγάρα (βλ. φώτο Νο2) δίπλα σε κάδους ή σε τόπους 
συνάθροισης όπως στην Κεντρική πλατεία της Κοζάνης και σε πάρκα. 

 

 

• Χάρτης της πόλης με όλα τα σημεία ανακύκλωσης. Διαθέσιμος και 
ηλεκτρονικά και έντυπα. 

 

 
 3.3.4 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ‐ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

1. Κυκλοφοριακή Μελέτη. Εκπόνηση πλήρους κυκλοφοριακής μελέτης για το 
σύνολο της πόλης της Κοζάνης. (θα το δούμε με Δεσποτίδη). 
Διερεύνηση για την δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας. Σκοπός να 
καλύπτονται όλες ανάγκες μεταφοράς των πολιτών κυρίως από και προς τις 
τοπικές κοινότητες αλλά και οι μεταφορά μαθητών, με τον πιο οικονομικό και 
ασφαλή και σύγχρονο τρόπο. 

2. Πολεοδομικά. Επικαιροποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 
δήμου. Τα δεδομένα πλέον είναι διαφορετικά. Απαιτείται η επικαιροποίηση 
του κατατεθειμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπου θα γίνει μια 
οργάνωση του χώρου του δήμου . Επίσης προτείνουμε την υιοθέτηση του 
μοντέλου της συμπαγούς πόλης και όχι της διάχυσης καθώς κάτι τέτοιο είναι 
αντιπεριβαντολογικό και αντιοικονομικό. (θα το δούμε με Δεσποτίδη). 

3. Ανοιχτοί κοινόχρηστοι χώροι. Εφαρμογή της νομοθεσίας και απελευθέρωση 
όλων των κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες. 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3.3.5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
• Μέτρα πρόγνωσης πρόληψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η καταγραφή και 

ανάλυση  των  δεδομένων  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  δεν  αρκεί.  Απαιτείται 
σύστημα  πρόγνωσης  /  πρόληψης  επεισοδίων  ρύπανσης.  Άμεσες  κρατήσεις 
μονάδων  ή  δραστικές  μειώσεις  φορτίου  της  ΔΕΗ  και  εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων  όταν  διαπιστώνονται  ή  προβλέπονται    (λογω  καιρού  ή  κακής 
ποιότητας λιγνίτη) βαριά επεισόδια ρύπανσης.  

• Συνεργασία  –  συντονισμός  με Περιφέρεια  και  ΤΕΙ  –Πανεπιστήμιο, ώστε  να  μην 
υπάρχουν  επικαλύψεις  στην  αγορά  εξοπλισμού  και  στα  ερευνητικά  έργα. 
Εστίαση στις πηγές ρύπανσης από τα ορυχεία, όπου πλέον έχει μετατοπιστεί το 
πρόβλημα.  Πρόσθετες  μετρήσεις  αστικών  ρύπων  (π.χ  του  καρκινογόνου 
βενζολίου που έχει ανεβεί επικίνδυνα και οφείλεται στο κυκλοφοριακό)  

 
 
 
 
 

3.3.6 ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
• Πρόγραμμα  περισυλλογής  σκύλων  σε  συνεργασία  με  τους  φιλοζωικούς 

συλλόγους  του  δήμου. Ολοκληρωμένο  χρονοδιάγραμμα ώστε  το  πρόβλημα  να 
έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι το 2014.  

• Μελέτη για  την καταγραφή του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ.  Η  έννοια  «οικολογικό  αποτύπωμα»  αναφέρεται  στην  έκταση 
παραγωγικής,  πόσιμου  νερού  και  θάλασσας  που  είναι  απαραίτητα  για  την 
κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας της 
εκπομπές  ρύπων  και  την  έκταση  που  χρειάζεται  για  την  απόθεση  των 
απορριμμώτων.  Με  τον  όρο  Οικολογικό  Αποτύπωμα  εκφράζεται  ο  βαθμός 
κατανάλωσης από τους ανθρώπους των φυσικών πόρων του πλανήτη. 
Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτ. 
Μακεδονίας  
Τα  πορίσματα  αυτής  της  μελέτης  θα  χρησιμοποιηθούν  ούτως  ώστε  να  φανεί 
ποιες είναι οι σπατάλες σε φυσικούς πόρους και για να γίνει εμφανές σε ποια 
κατεύθυνση  πρέπει  να  οδηγηθούν  οι  δράσεις  μας  ως  προς  την  μείωση  της 
σπατάλης χρήσης φυσικών πόρων και μείωσης παραγωγής απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 

 
3.4  ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

3.4.1 Επεξεργασμένο  πράσινο  σχέδιο  20ετίας,  κοστολογημένο 
και με σαφή εργαλεία χρηματοδότησης.  

     Η  ευρύτερη  περιοχή  του  ενεργειακού  λεκανοπεδίου,  σημαντικό  μέρος  του 
οποίου  καλύπτει  ο  Δήμος  Κοζάνης,  χρειάζεται  ένα  ΝΕΟ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για  τη μεταλιγνιτική περίοδο. Απαιτείται  ένα επεξεργασμένο 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΙΚΟΣΑΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ (μεχρι το 2030), το οποίο πρέπει να εκπονηθεί 
μετά από διεθνή διαγωνισμό. Το Σχέδιο πρέπει να εστιάζει στις ανανεώσιμες 
πηγές  ενέργειας  (κατασκευή  πράσινου  ενεργειακού  εξοπλισμού),  τις  νέες 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τεχνολογίες  και  τις  πράσινες  θέσεις  απασχόλησης.  Η  χρηματοδότηση  του 
μπορεί  να  γίνει  από  πέντε  πηγές  (αναλύονται  παρακάτω),  ενώ  πρέπει  να 
καθοριστούν  με  σαφήνεια  οι  ενδιάμεσοι  στόχοι  και  οι  διακριτοί  ρόλοι  των 
Δήμων της ΔΕΗ και της Πολιτείας.  

    Πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε κυρίως στην εγκατάσταση εργοστασίων που 
κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες, πάνελς κλπ. Στον τομέα αυτό μπορούν να 
δημιουργηθούν 3000 πράσινες θέσεις εργασίας (οι 1500 στο Δήμο Κοζάνης). 
Σχετικές προτάσεις  έχουμε υποβάλει στον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό, με πιο 
πρόσφατη  την  εγκατάσταση  της  μονάδας παραγωγής ανεμογεννητριών που 
αποφάσισαν η ΔΕΗ και η Κινέζικη Sinovel. 

     Το χρώμα της μεταλιγνιτικής περιόδου πρέπει να είναι ΠΡΑΣΙΝΟ. Ο στόχος 
μας  είναι  να  παραμείνουμε  ενεργειακός  δήμος,  αλλά  σε  άλλη  κατεύθυνση. 
 
 

3.4.2 Χρηματοδότηση πράσινου σχεδίου 
Ο Δήμος Κοζανης (και ολοι οι ενεργειακοί δήμοι) πρέπει να διεκδικήσουν τα 
εξής χρηματοδοτικά εργαλεία;€ 

1. Φόρος στερεών καυσίμων (110 εκ. €/ έτος ). Ισχύει στις περισσότερες χώρες. 
Η  ΔΕΗ  (και  όσοι  ιδιώτες  μπουν  στα  λιγνιτωρυχεία)  δεν  πληρώνουν  τίποτα 
απολαμβάνοντας  μια  ακόμη  κρυφή  επιδότηση.  Να  νομοθετηθεί  ο  φόρος 
αυτός και να αποδίδεται στις λιγνιτοπαραγωγές περιοχές. 

2. «Εξωτερικό» κόστος λιγνίτη,  το οποίο επίσης δεν κατέβαλε ποτέ η ΔΕΗ και 
αφορά  στο  κόστος  των  κατεστραμμένων  φυσικών  πόρων,  νερών  εδαφών 
κλπ. Πρόκειται για τεράστιο κονδύλι. Σύμφωνα με χοντρικούς υπολογισμούς 
και  σχετικούς  δείκτες  το  συνολικό  ποσό  που  «υπεξαιρέθηκε»  από  το 
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας ως «φυσικό  κεφάλαιο»  την  τελευταία 
εικοσαετία  (1990  ‐2010) είναι της τάξης των 5 δις  !!  (ή 250 εκ. €/ έτος)  Σε 
πρώτη  φάση  πρέπει  να  συνταχτεί  αντικειμενική  μελέτη  υπολογισμού  του 
εξωτερικού κόστους και στη συνέχεια να αποδοθεί ένα μέρος του για έργα 
ανάταξης  του  φυσικού  κεφαλαίου  και  επενδύσεις  της  μεταλιγνιτικής 
περιόδου.  

3. Τέλος  απόσυρσης  λιγνιτικών  μονάδων.  Είναι  ουσιαστικά  μια  «κοινωνική 
αντιπαροχή»  που  δίνει  το  κράτος.  μιας  και  το  κλείσιμο  μιας  μονάδας 
προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας. Παρόμοια μέτρα ισχύουν και σε άλλες 
χώρες, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι η στροφή  μιας περιοχής στο κάρβουνο 
προκαλεί:  α)  συρρίκνωση  άλλων  δραστηριοτήτων  (τουρισμό‐γεωργία),  β) 
απώλεια τεχνογνωσίας σε αυτούς τους τομείς γ) αποξένωση από τις αγορές, 
γεωργικές ‐ τουριστικές κλπ. Εκτός αυτού οι περιοχές αυτές διαμορφώνουν 
ένα  ανθρώπινο  δυναμικό  μονόπλευρα  προσανατολισμένο  στη  βιομηχανία 
του  άνθρακα  και  μετά  καλούνται  να  το  «αναμορφώσουν»,  ώστε  να 
επανασυνδεθούν με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που είχαν 
εγκαταλείψει.  

Το  σχετικό  κονδύλι  πρέπει  να  είναι  ανάλογο  με  την  ισχύ  της  μονάδας 
που κλείνει. 

4. Τριπλασιασμός του Τοπικού Πόρου [ 3 x (15‐20) εκ. € /έτος για όλο το νομό].  
Το  αντίστοιχο  τέλος  που  καταβάλλεται  σε  περιοχές  που  εγκαθίστανται 
ανεμογεννήτριες είναι 2,5 % κι εμείς είμαστε καθηλωμένοι  (με ευθύνη και 
των  Δημάρχων/  Νομαρχών)  στο  0,4%  !!.  Το  θεσμικό  πλαίσιο  του  Πόρου 
πρέπει  να  αναμορφωθεί  πλήρως,  να  καθοριστούν  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  τα 
επιλέξιμα είδη έργων, με επικέντρωση κατά 30‐% (από 10% σήμερα) στους 
τομείς  ποιότητας  ζωής  και  περιβάλλοντος  και  κατά  70%  σε  έργα  της 
μεταλιγνιτικής περιόδου. 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5. Πρόσθετα κίνητρα  (δάνεια, επιδοτήσεις) για χωροθετήσεις πράσινων έργων 
στις  λιγνιτικές περιοχές μέσω ανάλογων ρυθμίσεων στους   αναπτυξιακούς 
νόμους και τα προγράμματα. 

 
Μπορούμε να δούμε και μερικά από αυτά για τη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 Έκδοση  πράσινων  ομολόγων  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια  & 
επαγγελματικούς  φορείς  που  θα  χρηματοδοτούν  αποκλειστικά  πράσινες 
επενδύσεις  και  κοινωνικές  υποδομές  σε  τοπικό  επίπεδο.  Να  οργανώσουμε 
την ανταλλαγή εμπειριών με ανάλογα σχήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 
διερευνήσουμε  τη  δυνατότητα  έκδοσης  από  κοινού  με  άλλες  ευρωπαϊκές 
περιφέρειες πράσινων ομολόγων στοχευμένων σε συγκεκριμένες επενδύσεις, 
όπως  αστικές  αναπλάσεις,  αποκατάσταση  βιομηχανικών  κτιρίων  (πχ 
αλευροβιομηχανία  SAMICA  και  άλλα  παρόμοια  κτίσματα  μεγάλης 
πολιτιστικής σημασίας), χρηματοδότησης προγραμμάτων κομποστοποίησης ή 
χρηματοδότησης  δημοτικών‐συνεταιριστικών  εταιριών παραγωγής  πράσινης 
ενέργειας κα). 

‐ Δημιουργία τοπικής  (περιφερειακής ) τράπεζας, στα πρότυπα της «Ηθικής 
Τράπεζας‐  Ethic  Popular  Bank»  που  υπάρχει  στην   Ιταλία  και  σε  άλλες  7 
ευρωπαϊκές χώρες ή της Community Banking Partnership  της Βρετανίας και 
διαμορφώνει  μια  πρόταση  one‐stop‐shop  υπηρεσιών  εναλλακτική  των 
μεγάλων τραπεζών.  

 ‐  Δημιουργία  τοπικών  συμπληρωματικών  εργαλείων  χρηματοδότησης.  Σε 
πολλές χώρες, παράλληλα με το συμβατικό τραπεζικό σύστημα, συνέχισαν να 
λειτουργούν  εναλλακτικά  χρηματοδοτικά  συστήματα,  όπως  η  Oeko‐bank 
(Οικολογική Τράπεζα)  και  το Alternative Netzwerk στη  Γερμανία,   γνωστές 
Ενώσεις  Παροχής  Δανείων  ή  τα  Community  Reinvestment  Trusts  και  τα 
Community  Development  Finance  Institutions  (CDFIs)  στη  Βρετανία  που 
προσφέρουν  εναλλακτικές  πηγές  χρηματοδότησης,  συμβουλών  και 
υπηρεσιών για δήμους, κοινωνικές ομάδες και πολίτες,  για μικρής κλίμακας 
υπηρεσίες. 

‐  Σχήματα  εξω‐χρηματικών  συναλλαγών,  τράπεζες  χρόνου  ή  σχήματα 
τοπικών «νομισμάτων» για συναλλαγές εκτός αγοράς – παράλληλα με  την 
κυκλοφορία  του  ενιαίου  νομίσματος  για  άλλου  τύπου  συναλλαγές  ‐   που 
βοηθούν να διατηρείται  ένα επίπεδο υπηρεσιών και ανταλλαγής προϊόντων 
χωρίς  τα  σκαμπανεβάσματα  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  ή  των 
περιοριστικών  μέτρων.  Πετυχημένα  παραδείγματα  υπάρχουν  σήμερα  σε 
ολόκληρο τον πλανήτη. 

 
 
3.4.3 Πρωτογενής τομέας. 
  
Με τον Καλλικράτη μεταφέρονται πλήθος νέων αρμοδιοτήτων (συνολικά 69) 
στο  τομέα  της  προωτογενούς  παραγωής. Οι  δήμοι  καλούντε  στο  μέλλον  να 
παίξουν  ιδιαίτερα  στρατηγικό  χαρακτήρα  στις  πολιτικές  προώθησης  της 
πρωτογενού  τοπικής  παραγωγής.  Πολλά  όμως  προβλήματα  ήδη  όμως 
παρουσιάζονται  σήμερα,  καθώς  δεν  έχουν  δημιουργηθεί  εκείνες  οι  δομές 
που  θα  επέτρεπαν  στους  δήμους  να  ασκήσουν  αυτές  τις  αρμοδιότητας.  
Ένα μέρος αυτών των αρμοδιοτήτων  έχει μεταφερθεί από 1/1/2011, ενώ ένα 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μέρος  θα  μεταφερθεί  από  1/1/2013.  Δυστυχώς  όμως  οι  δήμοι  σήμερα  δεν 
μπορούν  να  ασκήσουν  πλήρως  αυτές  τις  αρμοδιότητες.  Παρόλα  αυτά  θα 
πρέπει  οι  δήμοι  να  διαμορφώσουν  ένα  σχέδιο  για  την  ανάπτυξη  της 
γεωργίας,  της  κτηνοτροφίας  και  της  αλιείας  που  θα  έχει  τα  παρακάτω 
χαρακτηριστικά 

a. Πράσινη στροφή στην οικονομία. 
b. Μείωση  εισροών    σε  φυσικούς  πόρους  και      (νερό,  χημικά, 

λιπάσματα). 
c. Μείωση των εκροών (απορρίμματα, ανακύκλωση οργανικών κ.λ.π).  
d. Η διατήρηση της ποιότητας.  
e. Η προστασία των φυσικών πόρων. 
f. Η διατήρηση και ανάπτυξη του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. 
g. Παροχή σύγχρονων προτάσεων και τεχνογνωσίας σε παραγωγούς και 

μεταποιητές. 
h. Αύξηση της εξωστρέφειας της τοπικής παραγωγής. 
i. Αύξηση της τοπικότητας στην τοπική κατανάλωση.  
j. Στήριξη και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτητονοτροφίας και 

του  αγροτουρισμού. 
 

Για να γίνουν αυτά πρέπει οι γεωτεχνικοί του δήμου (οι υπάρχοντες αλλά και 
αυτοί που θα πρέπει να μετακινηθούν στους δήμους), να οργανωθούν σε μια 
εσωτερική  μονάδα  όπου  θα  μπορούν  να  εκμεταλλευτούν    καλά 
παραδείγματα τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.   
Μερικές  προτάσεις  και  ιδέες  που  θα  μπορούσαν  να  είναι  χρήσιμες  για  την 
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την καλύτερη οργάνωση: 

 
 

i. Οργάνωση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
ii. Προστασία  και  διάσωση  των  τοπικών  ποικιλιών  και  των  τοπικών 

σπόρων. 
iii. Επικαιροποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πρέπει να γίνει 

και οργάνωση του χώρου για  την ανάπτυξη  του πρωτογενούς  τομέα. 
Ακόμα ποιο σημαντικό θα είναι για την ανάπτυξη του κτηνοτροφικού 
τομέα  με  την  οργάνωση  κτηνοτροφικών  ζωνών.  Αυτήν  την  στιγμή 
παρατηρείται άναρχη ανάπτυξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χωρίς 
χωροταξικό  σχεδιασμό.  Αυτό  είναι  κάτι  που  πιθανών  σε  λίγα  χρόνια 
θα το βρούμε μπροστά μας. 

iv. Στήριξη της βιολογική γεωργίας με την διερεύνηση για την λειτουργία 
βιολογικής  λαϊκής  στην  πόλη  της  Κοζάνης  σε  συνεργασία  με  τους 
βιοκαλλιεργητές της περιοχής.  

v. Στήριξη των προσπαθειών των τοπικών κοινωνιών για την προώθηση 
δικτύου παραγωγών – καταναλωτών για την καλύτερη προώθηση των 
τοπικών προϊόντων στην τοπική αγορά στην καλύτερη τιμή. 

vi. Προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στα σχολεία. 
vii. Παρακολούθηση των εισροών και η καταγραφή και ανάδειξη τ 
viii. Παρακολούθηση  των  πολιτικών  κατευθύνσεων  σε  εθνικό  και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
ix. Παρακολούθηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
x. Οργανωμένη συμβολή στην εκπαίδευση των αγροτών του δήμου. 
xi. Αξιοποίηση τοπικών πόρων για εδαφοβελτίωση και ενέργεια.  

1. Κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων και διασύνδεσή 
τους με την γεωργία. 

2. Επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων για άρδευση. 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3. Ανάπτυξη ΑΠΕ από οργανικά υπολείματα (βιοκαύσιμα, βιοντίζελ 
κ.λ.π) 

4. Ανάπτυξη ΑΠΕ από βιομάζα. 
 

xii. Ανάδειξη  των  τοπικών  καλών  αγροτικών  πρακτικών  και 
εδαφοβελτιωτικών πρακτικών. 

xiii. Εκπαίδευση  των  αγροτών  στην  καλύτερη  χρήση  του  αρδευτικού 
νερού. 

xiv. Έργα  υποδομών  για  την  προώθηση  της  γεωργίας  και  κτηνοτροφίας 
μέσα  στα  πλαίσια  των  μεταφερόμενων  αρμοδιοτήτων  από  τον 
Καλλικράτη  (μελέτη  και  η  εκτέλεση  έργων  τεχνικής  υποδομής  τοπικής  σημασίας,  που 
αφορούν στη γεωργία,  την κτηνοτροφία και  την αλιεία και  ιδίως αυτών, που σχετίζονται με 
την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και 

τα εγγειοβελτιωτικά έργα). 
Πολλές προτάσεις θα μπορούσαν να κατατεθούν ακόμα για τις πρωτοβουλίες 
και  τις  δράσεις  που  μπορούν  να  αναλάβουν  οι  δήμοι  για  την  τοπικής 
ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής. Μεγάλη η ευθύνη όμως του κράτους 
που  θα  πρέπει  να  συμβάλει  στην  καλύτερη  οργάνωση  των  υπηρεσίων  και 
στην  καλύτερη  στήριξη  τους  ώστε  οι  δήμοι  να  εκμεταλευτούν  τις  τοπικές 
δυνατότητες ανάπτυξης σε έναν τομέα όπου σήμερα παρα ποτέ θα πρέπει να 
συμβάλει  στο  να βγεί  η  χώρα από  το παραγωγικό αδιέξοδο. Δυστυχώς  έτσι 
όπως  παρουσιάζεται  η  κατάσταση  σήμερα  πολλά  από  αυτά  μάλλον  θα 
παραμείνουν ευχές, αν και ποτέ δεν λείπουν οι ευκαιρίες ακόμα και μέσα σε 
ένα εχθρικό περιβάλλον. 

 
3.4.4 Διεκδίκηση  σχεδίου  ανάπτυξης  παραλίμνιων  περιοχών.  
 
Εκπόνηση ολοκληρωμένη μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή 
εμπειρία  από  ανάλογα  πρότζεκτ.  Στόχος  η  ήπια  ανάπτυξη  της  παραλίμνιας 
περιοχής  στους  τομείς  της  γεωργίας,  του οικοτουρισμού,  του αθλητισμού. 
Συνεργασία  με  το  δίκτυο  πόλεων  λιμνών  Eurolakes.  Συνεργασία  με  τους 
παραλίμνιους δήμους στα πλαίσια του δικτύου παραλίμνιων δήμων.  
Πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα νερά 2000/60. 

 
 
 

3.5 Συμμετοχικότητα 
 

• Ενεργοποίηση τις ιστοσελίδας politis.kozanh.gr, με τακτική ενημέρωση 
και προσπάθεια για την εγγραφή αλλά και συμμετοχή πολιτών. 

• Τοπικά δημοψηφίσματα.  
• Παροχή δυνατότητας για παρακολούθηση συνεδριάσεων δημοτικών 

συμβουλίων ζωντανά από το ίντερνετ. 
• Αναβάθμιση και ουσιαστική λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης 

με την δημιουργία επιτροπών για την διαβούλευση σοβαρών θεμάτων 
του δήμου όπως ο προϋπολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα, η 
τιμολογιακή πολιτική, αλλά και η δυνατότητα ελέγχου των υπηρεσιών 
του δήμου κ.λ.π. 

• Συμμετοχικός προϋπολογισμός. Οι πολίτες, κυρίως για ελαστικές 
δαπάνες του προϋπολογισμού, να μπορούν να επιλέγουν για την 
κατεύθυνση μια επένδυσης. Π.χ. στις τοπικές κοινότητες, μέσα από 
λαϊκές συνέλευσης όπως προβλέπει ο Καλλικράτης να μπορούν να 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αποφασίζονται συγκεκριμένες επενδύσεις μέσα στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού του δήμου.  
 

 
 

 
 

3.6 Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία 
 
 
Πολιτισμός 

• Εκπόνηση  με  ευθύνη  του  νομικού  προσώπου  για  τον  πολιτισμό 
μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου 20ετίας για την ανάπτυξη του 
πολιτισμού  στον  δήμο  Κοζάνης.  Διαβούλευση  με  πολίτες  και 
καλλιτέχνες    του  δήμου  που  έχουν  αναγνωρισμένη  πολιτιστική 
προσφορά με  σκοπό  την  κατάθεση  προτάσεων ανά  τομέα  (μουσική, 
βιβλίο, εικαστικά, φωτογραφία).  

• Προσανατολισμός  των  Λασσανείων  στην  στήριξη  της  τοπικής 
καλλιτεχνικής παραγωγής. Των ντόπιων καλλιτεχνών.  

• Μέρος  των  Λασσανείων  θα  γίνεται  εκτός  από  το  θέατρο  και  το 
γήπεδο,  και  στο  κέντρο  της  πόλης  ώστε  να  υπάρχει  ουσιαστική 
ταύτιση  της  πόλης  τόσο  με  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  όσο  και  με 
τοπικούς καλλιτέχνες. 

• Μουσεία  (Λαογραφικό,  Τοπικής  Σύγχρονης  Ιστορίας,  Χαρτοθήκη). 
Πιστεύουμε  στην  συμμετοχή  του  δήμου  στο  Λαογραφικό  μουσείο 
Κοζάνης  καθώς  σήμερα  έχει  σημαντικά  προβλήματα  βιωσιμότητας. 
Αναβαθμισμένη λειτουργία σε δίκτυο όλων  των μουσείων  την πόλης 
και  του  δήμου.  Θεωρούμε  πώς  το  Λαογραφικό  μουσείο  μπορεί  να 
μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την πόλη.  

• Βιβλιοθήκη.  Στήριξη  πέρα  από  την  κεντρική  βιβλιοθήκη  και  των 
βιβλιοθηκών στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του δήμου. 

• Ανοιχτό θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης». Να ενταχθεί στα 
πρόγραμμα των Λασσανείων. 

• Πολιτική  ανάπτυξης  και  ανάδειξης  ιδιαίτερων  πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών  ανά  περιοχή  στην  κατεύθυνση  της  αρμονικής 
συνύπαρξης,  συνεύρεσης  και  αλληλοσεβασμού  των  τοπικών 
κοινωνιών που απαρτίζουν το νέο μεγάλο Δήμο μας.  

• Συνεχής  και  ουσιαστική  στήριξη  των  πολιτιστικών  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  με βάση  τους προγραμματισμούς  τους  και  τους 
απολογισμούς τους. 

• Δημιουργία  δικτύου  υποστήριξης  και  ανάδειξης  των  Αρχαιολογικών, 
Λαογραφικών και άλλων μουσείων του Δήμου μας. 

• Δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου για τη νεολαία μας για να μπορεί 
να εκφράζεται και να δημιουργεί σ’ όλες τις μορφές τέχνης. 

• Δημιουργία  μικτής  χορωδίας  στην  Κοζάνη  με  τη  συνένωση  των 
υπαρχουσών  χορωδιών,  με  τη  βοήθεια  των ωδείων  της  πόλης  κάτω 
από την αιγίδα του Δήμου. 

• Δημιουργία μουσείου παραδοσιακών επαγγελμάτων που χάθηκαν στο 
χρόνο  σε  Δημοτικό  κτήριο  του  εμπορικού  ιστορικού  κέντρου  της 
Κοζάνης. 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• Στο πλαίσιο ανάδειξης  της αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς παραχώρηση 
παραδοσιακών  οικημάτων  μετά  από  αναπαλαίωση  στους 
πολιτιστικούς φορείς με σκοπό τη διάσωση και διατήρησή τους αλλά 
και τη μόνιμη στέγαση των συλλόγων.  . 

• ΔΗΠΕΘΕ.  Απαιτείται  αποφασιστικός  λόγος  και  χώρος  στις  αξιόλογες 
θεατρικές  ομάδες που  λειτουργούν στην πόλη με  ενεργή συμμετοχή 
τους  μέσα  από  τη  λειτουργία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  πιο 
αποτελεσματικό  έλεγχο  στον  προγραμματισμό  και  απολογισμό  της 
δράσης τους.  

• Με μπροστάρη το Δήμο να γίνουν οι αύλιοι  χώροι  των σχολείων και 
των  γυμνασίων  ελκτικοί  χώροι  συνεύρεσης  και  δημιουργικής 
ενασχόλησης  των  νέων  με  συνευθύνει  των  μαθητικών  κοινοτήτων, 
των  συλλόγων  γονέων  αλλά  και  τις  υπηρεσίες  εκπαίδευσης 
(πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας).  Ανάπτυξη  προγραμμάτων  με 
ομάδες  θεάτρου,  κινηματογράφου,  μουσικής,  φωτογραφίας, 
ζωγραφικής  καθώς  και  μαζικού  αθλητισμού  όλο  το  χρόνο  και 
καθιέρωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς συναντήσεων και αγώνων 
ευγενούς άμιλλας μεταξύ των σχολείων και γυμνασίων‐λυκείων.  

• Αξιοποίηση και παράδοση στους πολίτες και στα μικρά παιδιά χώρων 
αναψυχής  περιφερειακά  της  πόλης,  όπως  Άγιος  Αθανάσιος,  Αγία 
Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Σιδηροδρομικός Σταθμός. 

• Η  ΔΕΠΑΚΠΚ,  που  αποτελεί  τον  φορέα  υλοποίησης  πολιτιστικής 
πολιτικής  του  Δήμου,  οφείλει  με  αξιόμαχο  στελεχικό  δυναμικό  να 
στηρίξει το μεγάλο έργο πολιτισμού που έχει ανάγκη ο τόπος. Πεδίον 
δόξης λαμπρό όλες οι παραπάνω δράσεις που πρέπει  να αγκαλιάσει 
λαμβανομένου  υπ’  όψιν  από  όλους  ο  δύσκολος  και  σοβαρός  ρόλος 
που  καλείται  να  επιτελέσει.  Ιδιαίτερη  μέριμνα  του  Δ.Σ.  της 
επιχείρησης πρέπει να είναι η δυνατότητα πρόσβασης όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερων  τμημάτων  πληθυσμού  σε  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  και 
αυτό υλοποιείται με φθηνό εισιτήριο πρόσβασης σ’ αυτές. Τέλος, στη 
στόχευσή μας πρέπει να είναι η έγνοια και η μέριμνα για πρόσβαση 
και  συνεχή  προσπάθεια  ένταξης  στα  πολιτιστικά  δρώμενα  των 
συμπολιτών  μας  που  οι  καθημερινές  τους  ανάγκες  είναι  ιδιαίτερες 
αλλά δεν πρέπει να τους θέτουν εκτός κοινωνικού γίγνεσθαι. 

 
 
Αθλητισμός 
 

Ο  αθλητισμός,  η φυσική άσκηση  των  πολλών,  η  ενεργητική  ενασχόληση με 
αγωνίσματα, θεωρούμε ότι είναι κοινωνικό δικαίωμα. 
           Δικαίωμα    κάθε  πολίτη,  να  έχει  ίσες  ευκαιρίες  για  συμμετοχή  σε  αθλητικές 
δραστηριότητες και μάλιστα χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, το χρώμα, την εθνική 
καταγωγή,  τις  θρησκευτικές  πεποιθήσεις,  την  οικονομική  κατάσταση.  Αυτός  ο 
αθλητισμός πρέπει να αναπτύσσεται εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι και  ιδίως οι 
νέοι. Δηλαδή, στην εκπαίδευση, στη γειτονιά, στο στρατό και στο τόπο εργασίας. 
        Πρεσβεύουμε  και  επιδιώκουμε  ένα  αθλητικό  σύστημα  η  αποτελεσματικότητα 
του  οποίου  θα  κριθεί  κυρίως  από  την  αύξηση  του  αριθμού  των  αθλούμενων  στο 
σύνολο  της  κοινωνίας  και  όχι  μόνο  των  αθλητών  που  λαμβάνουν  μέρος  σε 
αγωνιστικές δραστηριότητες ή των κερδισμένων μεταλλίων. Ένα αθλητικό σύστημα 
συμβατό  με  τον  ελεύθερο  χρόνο  των  πολιτών,  με  μια  άλλη  οικολογική  πολιτική, 
μέρος  ενός  διαφορετικού  μοντέλου  οικιστικής  ανάπτυξης  κι  εξυπηρέτησης  των 
άμεσων αναγκών της κοινωνίας. Μια φιλοσοφία που αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό 
ως μια σύνθετη διαδικασία, η οποία συνδυάζει άσκηση και σωματική ευεξία, ευγενή 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άμιλλα, ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση των αθλούμενων. Ο αθλητισμός αφορά τον 
ελεύθερο  χρόνο  των  πολιτών  ,  αλλά  δεν  μπορεί  να  ιδωθεί  ξεκομμένα  από  τα 
υπόλοιπα προβλήματα που ρυθμίζουν την ποιότητα ζωής: το οικιστικό περιβάλλον, 
τους  χώρους  πρασίνου,  τις  σύγχρονες  υποδομές  και  γενικά  τις  προδιαγραφές  που 
ορίζουν μια πόλη ως οικολογική και αλληλέγγυα στους πολίτες της. 
  Από  την  άλλη  και  ο  επαγγελματικός  αθλητισμός  είναι  μια  πραγματικότητα 
που  δεν  μπορούμε  να  παραγνωρίσουμε.  Μπορούμε  όμως  να  βάλουμε  όρια  και 
όρους.  Δεν  μπορεί  η  εμπορευματοποίηση,  το  ντόπινγκ,  οι  παραγοντίστικες 
χρηματοδοτήσεις  και  η  ψηφοθηρική  πολιτική  να  διαιωνίζονται.  Στις  επαρχιακές 
πόλεις  βέβαια  τα  φαινόμενα  αυτά  εμφανίζονται  με  λιγότερη  ένταση,  χωρίς  να 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Η στήριξη του δήμο σε διάφορα σωματεία και η διάθεση 
των αθλητικών  χώρων δεν  θα πρέπει  σε  κάθε περίπτωση  να  γίνεται  σε  βάρος  του 
δικαιώματος κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε δημοτική αθλητικό χώρο. 
 
Προτείνουμε: 

1. Ερασιτεχνικός Αθλητισμός 
a. Κίνητρα συνενώσεων συλλόγων ομοειδών αθλημάτων 
b. Επανασχεδιασμός  στην  παραχώρηση  χρήσης  των  αθλητικών  χώρων 

συλλόγους, με κριτήριο των προώθηση του μαζικού αθλητισμού. 
c. Επαναξιολόγηση της παραχώρησης χρήσης των αθλητικών δημοτικών 

χώρων στους συλλόγους μετά από αξιολόγηση με βασικό κριτήριο της 
προώθηση του μαζικού αθλητισμού 

d. Παροχή  τεχνικής  υποστήριξης  σε  συλλόγους  που  καταθέτουν 
προτάσεις σε καινοτόμα προγράμματα. 

e. Να  πάψουν  τα  σωματεία  να  χρησιμοποιούνται  για  ψηφοθηρικές 
συναλλαγές μέσω της παραχώρησης αθλητικών χώρων. 

2. Μαζικός αθλητισμός 
a. Προστασία  και  ενδυνάμωση  της  υγείας  των  δημοτών  με  δράσεις 

φυσικής  άσκησης  και  αναψυχής,  με  αξιοποίηση  κάθε  ελεύθερου 
χώρου, σε σύνδεση με το σύστημα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

b. Ενίσχυση αθλητισμού  για  τις  γυναίκες,  τις  εργαζόμενες  μητέρες,,  για 
πολίτες  με  αναπηρίες  μέσα  από  συστηματικές  και  οργανωμένες 
αθλητικές δράσεις. 

c. Ανάπτυξη πολιτικών για την κοινωνική ένταξη μέσου του αθλητισμού 
των μεταναστών, των μειονοτήτων, των εξαρτημένων. 

3. Αθλητικές δημοτικές εγκαταστάσεις 
a. Καλή  διαχείριση  των  αθλητικών  χώρων που  ήδη  υπάρχουν  προς  την 

κατεύθυνση του μαζικού αθλητισμού.  
b. Αξιοποίηση  της  λίμνης  Πολυφύτου  (αθλητικές  δραστηριότητες, 

αθλητικό κάμπινγκ). 
c. Ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  αθλητικών  υποδομών  στα  δημοτικά 

διαμερίσματα.  
4. Ακόμα προτείνουμε 

a. Δημιουργία αθλητικής βιβλιοθήκης και αθλητικών τοπικών ιστορικών 
αρχείων σε τμήματα της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

b. Επάνδρωση αθλητικών επιτροπών με παλαιούς ικανούς αθλητές. 
 
 
Παιδεία 
 
• Καταγραφή των αναγκών για βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς και 
λειτουργία ανάλογου αριθµού κατάλληλων σταθµών. Αντιµετώπιση του 
στεγαστικού προβλήµατος των ήδη λειτουργούντων. 
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• Ιδιαίτερη στήριξη της προσχολικής αγωγής (νηπειαγωγεία), που 
αντιµετωπίζει οξυµµένο στεγαστικό πρόβληµα, µε την παραχώρηση 
δηµοτικών εκτάσεων (κυρίως στην πόλη). 

• Ουσιαστική λειτουργία της δηµοτικής επιτροπής παιδείας και των σχολικών 
επιτροπών µέσω της : 
o Επάρκειας της κατανοµής των πόρων 
o Αποτελεσµατικότερης συντήρησης των σχολείων 
o Σύνδεσης των σχολείων µε τη ζωή (παραχώρηση για κοινωνικό- 
πολιτισµικές εκδηλώσεις). 

• Προτεραιότητα στην κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτηρίων (λειτουργικά, 
καλαίσθητα, µε ενεργειακή αυτονοµία και οικολογικά υλικά). 

• Προτεραιότητα στη λειτουργία ολοήµερων σχολείων µε επαρκείς υποδοµές 
και µέσα.  

• Κατασκευή ειδικού σχολείου και δηµιουργία ειδικού γυµνασίου.  
• Ιδιαίτερη διεκδίκηση για την ειδική εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες να ενταχθούν στην πλειοψηφία τους µέσα στην 
γενική εκπαίδευση, σε τµήµατα ένταξης ή σε ειδικές σχολικές µονάδες. 

• Συνεργασία µε κοινωνικούς και εθελοντικούς φορείς της περιοχής για την 
κοινωνικής και περιβαλλοντική εκπαίδευση των µαθητών. 

 
 

 
 
 
 

 
Οικονομικοί Πόροι 

• Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης. 
• Κρατικοί Χρηματοδότηση. 
• Ευρωπαϊκή Πόροι 

(http://www.oikologoiprasinoi.eu/downloads/Odigos_Xrimatodotisewn_Progr
am.pdf) 

• http://www.epperaa.gr/Home.aspx 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καλλικράτης».  

 
 
 
 
 


