
Στόχος της χωροταξίας είναι η ρύθμιση και οργάνωση των

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών, η διαχείριση

των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η προστασία του

περιβάλλοντος.

Διεκδικούμε:
�� Ορθολογικό στρατηγικό μακροπρόθεσμο χωροταξικό

σχεδιασμό.

�� Βιώσιμες πόλεις και οικισμούς με προτεραιότητα και
κέντρο του σχεδιασμού τον πολίτη.

Προτείνουμε:
1. ΧωροταξικόσχεδιασμόμεεκβάθρωναναθεώρησητουΓενικούΠολεοδομικούΣχεδίουστον Καλλικρατικό

Δήμοπουθαπροβλέπει:

�� Την Κοζάνη (πόλη τουβιβλίου)σερόλοπρωτεύονταδιοικητικού,πολιτιστικούκέντρου.

�� Σε ρόλους δευτερεύοντες-θεματικούς (πολιτισμός), (πρωτογενής παραγωγή),: Αιανή Κρόκος

περιοχή Ελίμειας Αγ. Δημήτριος και Ποντοκώμη(τουρισμός), (βιομηχανία) και άλλες περιοχές σε

ρόλουςαντίστοιχους τωνσυγκριτικώνπλεονεκτημάτων τους.

�� Υποδομέςμεταφορώνκαισυνδέσειςμευπερτοπικά δίκτυα.

�� Χρήσεις γης με διακριτές περιοχές δομημένου περιβάλλοντος, οικοσυστημάτων-δασών, αγροτικής-

γεωργικής γης, κτηνοτροφίας, βιομηχανίας-βιοτεχνίας.

�� Εκπόνησηπολεοδομικώνμελετώνγια ΒΙΠΕ –ΒΕΠΕ.

�� Ολοκλήρωσημετεγκατάστασης Ποντοκώμηςκαιδρομολόγησηαντίστοιχηςδιαδικασίας γιαΑκρινή.

�� Προετοιμασίαγια μεταλιγνιτικήπερίοδομενέοΣτρατηγικόσχέδιο.

2. Προστασί ωνσ μαντ κώνυδάτινωνπόρωνακαιαξιοποίησητ η ι

�� Εκπόνησηολοκληρωμένουσχεδίουπροστασίας καιαειφορικήςδιαχείρισηςυδάτινωνπόρων.

�� Αξιοποίηση παραλίμνιων περιοχών με παρεμβάσεις για: Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων,

Προστασία - ανάδειξη φυσικού οικοσυστήματος, Οικιστική & Χωροταξική αναδιοργάνωση,

Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, Υποδομές (οδικό-σιδηροδρομικό δίκτυο), Ενίσχυση

τοπικούδυναμικού, ΣυγκρότησηΦορέαδιαχείρισης.

3. Αναβάθμισηαστικώνπεριοχώνμε:

�� Μιασυνεκτικήπόλη (όχι υπερβολικές επεκτάσεις).

�� Αστικέςαναπλάσεις.

�� Σεβασμόστονδημόσιο χώρομεεξάλειψηκαταπατήσεων-αυθαιρεσιών.

�� Επανάχρησηεγκαταλειμμένωνκτιρίων.

�� Βιώσιμηκινητικότητα (μαζικάμέσαμεταφοράς,ποδήλατο).

�� ΠροσβασιμότηταγιαΑΜΕΑ.

�� Βελτίωσησυνθηκώνδιαβίωσηςσεμικρέςαστικέςμονάδεςμεαναπλάσεις.

�� Βιολογικούςκαθαρισμούς - έλεγχοαπορριμμάτων.

4. Αστικήαναζωογόνησηγιαβελτίωσητηςποιότητας ζωήςκαι τηναειφορίαστηΚοζάνημε:

�� ΡιζικήαναθεώρησητουΓενικούΠολεοδομικούΣχεδίου.

�� Αναβάθμιση -ανάδειξη της ευρύτερηςπεριοχής ΖΕΠ.

�� Αναθεώρηση του σχεδίου με: Κυκλοφοριακή μελέτη (πόλη - ευρύτερη περιοχή). Ολοκληρωμένο

περιφερειακόοδικόδίκτυο. Δίκτυοπεζοδρόμων-ποδηλατοδρόμων,Δίκτυοπολιτιστικώνδιαδρομών

και Εμπορικό και επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό στα Κοίλα. Μέσο σταθερήςχώρων πρασίνου.

τροχιάς στην διαδρομή Δρέπανο-Κοζάνη-ΖΕΠ-Βατερό. Αξιοποίηση του χώρου του σημερινού

Σ.Σταθμού ως χώρου πρασίνου. Αποτροπή πώλησης Ξενία-αξιοποίηση περιοχής. Διεκδίκηση των

περιοχών στρατοπέδου Μακεδονομάχων & ΟΣΕ. Σχεδιασμό Λαχανόκηπων σε δημοτικές εκτάσεις.

Χωροθέτηση νέου χώρου Λαϊκής Αγοράς. Ενοποίηση ακάλυπτων χώρωνΟ.Τ.. Προώθηση της έννοιας

πράσινου δώματος. Διαχείριση κτηματικής περιουσίας του Δήμου. Δημιουργία Οργανισμού

ΡυθμιστικούήανάλογουΦορέαγιαδιαχείριση–προώθησηπολεοδομικώνθεμάτων.

5. ΑστικόκαιπεριαστικόΠράσινοΚοζάνης

�� Οριοθέτησηαστικώναλσών&πάρκων.

�� Δημιουργίανέωνχώρωνπρασίνου (πχ.πάρκοΟΣΕ).

�� Αξιοποίηση ΔάσουςΚουρί καιΔάσους Αργίλου-Κλείτου-Ποντοκώμης-Ακρινής.

�� Δενδροστοιχίες–νησίδεςπρασίνουσεόλο τοοδικόδίκτυο τηςπόλης.

�� Αξιοποίησηυπαρχόντωνανοιχτώνχώρων (πάρκατσέπης).

�� Αναδασώσεις–συντηρήσειςπάρκων.

�� ΑναμόρφωσηΠαιδικώνΧαρώνμεσύγχρονεςπροδιαγραφές.

6. Δράσειςπολιτών σχετικές με τοαστικόπεριβάλλον

�� Υιοθέτηση δράσεων δικτύων πολιτών (Φαντάσου την πόλη-ΚοζάνηΧ4), αξιοποίηση επιστημονικού

προσωπικού.

7. Δ ι ηεν τοδομημένοπεριβάλλονιαχείρ σ έργειας σ :

�� ΑξιοποίησηΑΠΕ (δημόσιακαιδημοτικάκτίρια).

�� Εξοικονόμησηενέργειας.

�� Προγράμματαμόνωσηςκτιρίων.

�� Ενεργειακήδιαχείρισηδημοτικώνκτιρίων.

�� Προώθηση καινοτομίας, έρευνας και νέων τεχνολογιών: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και

πληροφόρηση.Περιβαλλοντικήδιακυβέρνηση.Αντιμετώπιση περιβαλλοντικώνκρίσεων/κινδύνων.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ


