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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου στη δεκαετία του 1970 δηµιούργησε νέα 

οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα για όλη την παραλίµνια περιοχή. 

Η απαλλοτρίωση από τη ∆ΕΗ χιλιάδων στρεµµάτων εύφορης καλλιεργούµενης γης 

επηρέασε καθοριστικά την απασχόληση και το εισόδηµα αφού η οικονοµία ήταν  καθαρά 

αγροτική. Η µείωση του παραγωγικού συντελεστή γη οδήγησε µεγάλο ποσοστό του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ολόκληρους οικισµούς εκτός παραγωγικής 

διαδικασίας.  

Η περιοχή γνώρισε µια πληθυσµιακή συρρίκνωση και έκτοτε ακολουθεί φθίνουσα πορεία 

χωρίς, µέχρι σήµερα να έχει δηµιουργήσει  εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο. 

Η µεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή ήταν η κατασκευή στο νότιο τµήµα της λίµνης των 

αρδευτικών έργων Σερβίων και Βελβεντού µε τα οποία αρδεύτηκαν πάνω από 30.000 

στρέµµατα γης. Η αγροτική παραγωγή σήµερα βρίσκεται σε µια  µεταβατική κατάσταση 

µε έντονη την αµφισβήτηση του παραδοσιακού παραγωγικού προτύπου. Η κατάσταση 

αυτή δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα συνολικά στον αγροτικό χώρο όπου οι ευκαιρίες 

απασχόλησης είναι περιορισµένες και η παραγωγή πλούτου καθορίζεται αποφασιστικά 

από τα φυσικά διαθέσιµα. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για ένταξη στην παραγωγική 

διαδικασία περισσότερων και διαφοροποιηµένων πόρων. 

Στην παραλίµνια περιοχή µετά το σχηµατισµό της λίµνης έγιναν έργα βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής και ανάδειξης φυσικών διαθεσίµων και πολιτισµικού πλούτου στην 

κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα για διάφορους λόγους όπως ανεπάρκεια χρηµατικών 

πόρων, αδυναµίες των τοπικών κοινωνιών, διοικητική πολυδιάσπαση, ασάφεια ως προς 

το καθεστώς λειτουργίας της ∆ΕΗ κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες προσπάθειες 

ανάπτυξης είχαν αποσπασµατικό χαρακτήρα και δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. 

Στην παρούσα µελέτη γίνεται µια προσπάθεια κατάρτισης µιας συνολικής πρότασης 

παρέµβασης µε εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των παρεµβάσεων και µε συγκεκριµένο 

σχήµα διαχείρισης - παρακολούθησης έτσι ώστε να είναι διαθέσιµα ρεαλιστικά στοιχεία 

και να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και αναπροσαρµογής. 

Για την κατάρτιση της πρότασης συνεργάσθηκαν εκ µέρους της ΑΝΚ0 Α.Ε.  

• Λαζαριώτης Νίκος οικονοµολόγος, Υπεύθυνος της µελέτης 
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• Παναγιώτης Πτωχούλης Τοπογράφος Μηχανικός        

• Μιµίκος Κώστας Γεωπόνος ΤΕ 

Χρήσιµες προτάσεις κατέθεσαν οι : Σκοτιδάκης Τηλέµαχος ∆ασολόγος, Νικολαίδης 

Κώστας Γεωλόγος, Τσικαρδάνη Λένα Χηµικός Μηχανικός, Σιδηροπούλου Ελένη 

Μηχανικός χωροταξίας και Φαρµάκη Πολυτίµη Νοµικός. 

Η σχεδίαση των χαρτών έγινε από τον Καραγιάννη Γιάννη και την Μιντελή Ντίνα και η 

δακτυλογράφηση από την Ειρήνη Κωστάκη.   
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
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Μ Ε Ρ Ο Σ   Α’ 
 

 
Η λίµνη Πολυφύτου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους φυσικούς πόρους του 

Νοµού Κοζάνης. Το υδάτινο αυτό απόθεµα σε συνδυασµό µε την ορεινή περιοχή των 

Πιερίων - Καµβουνίων είναι από κάθε άποψη πηγή πλούτου για την περιοχή. Η 

αξιοποίηση του πλούτου αυτού προς την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης 

είναι εδώ και αρκετά χρόνια το ζητούµενο από όλους τους φορείς. 

1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Στη χώρα µας το υφιστάµενο τουριστικό µοντέλο που εφαρµόστηκε εδώ και 

δεκαετίες ανέδειξε ως τουριστικούς προορισµούς τις παραθαλάσσιες περιοχές και 

τα νησιά µε αξιοποίηση του δίπτυχου «ήλιος – θάλασσα». 

Οι περιοχές που βρίσκονταν έξω από το δίπτυχο αυτό εξαιρούνταν κατά κανόνα 

και από τους τουριστικούς προορισµούς. 

Η τάση αυτή και η χωρίς ιδιαίτερο κόπο ανάπτυξη του τουρισµού µε µαζικό τρόπο 

είχε ως αποτέλεσµα στις περισσότερες των περιπτώσεων την αλόγιστη και χωρίς 

ιδιαίτερες ευαισθησίες για τον περιβάλλοντα χώρο ανάπτυξη υποβαθµισµένων 

τουριστικών υποδοµών, την έκπτωση στην ποιότητα των παρεχοµένων 

τουριστικών υπηρεσιών και τη δυσφήµιση τελικά της ίδιας της χώρας. 

Ειδικότερα, οι λόγοι για το παρωχηµένο και παράλληλα µη αποδοτικό τουριστικό 

µοντέλο, είναι πολλοί, µερικοί εκ των οποίων οι εξής: 

� Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις ή απουσία προβλέψεων σε επίπεδο 

ολοκληρωµένου σχεδιασµού που να φθάνουν σε όλο το τουριστικό κύκλωµα. 

� Πληµµελής έως κακή αξιοποίηση του πολιτιστικού µας πλούτου. 

� Ευκαιριακή ενασχόληση µε τον τουριστικό κλάδο και µικρή τουριστικής 

εµπειρία. 

� Καµία σχεδόν µέριµνα για το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

� Μέτριο επίπεδο παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών. 

� Πολύ χαµηλός βαθµός διασύνδεσης της εγχώριας παραγωγικής βάσης της 

οικονοµίας µε τα προσφερόµενα τουριστικά προϊόντα.  
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Την τελευταία δεκαπενταετία στη χώρα µας άρχισε να γίνεται λόγος για έναν άλλο 

τουρισµό που να σέβεται τους τοπικούς φυσικούς πόρους, που να αναδεικνύει και 

να αξιοποιεί την ιστορία και τον πολιτισµό, που να προσφέρει ένα «ράφι» για τα 

τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, που να προβάλλει τον αυθεντικό τρόπο ζωής των 

κατοίκων της περιφέρειας και της υπαίθρου. 

Γίνεται λόγος για τον εναλλακτικό τουρισµό που ήδη έχει αναπτυχθεί σε πολλές 

περιοχές του κόσµου και που αποτελεί το προφανές παράδειγµα βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης.    

Πρόκειται για όρο αλλά και πρακτική πλέον προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο µε 

γνώµονα ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, ότι το φυσικό περιβάλλον 

δέχεται τροµακτικές πιέσεις και φθορές και ότι οι σύγχρονες κοινωνίες θα πρέπει 

να προβλέψουν τη διατήρηση και την ανανέωση των πλουτοπαραγωγικών τους 

πόρων εάν θέλουν να έχουν µέλλον. 

Για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού έχουν διαµορφωθεί διεθνώς 

πρότυπα µε υποδοµές και υπηρεσίες που τον εξυπηρετούν. 

Βασικός σκοπός των προτύπων του εναλλακτικού τουρισµού είναι η αποφυγή της 

απόκτησης µαζικών χαρακτηριστικών που να ξεπερνούν τις αντοχές της τοπικής 

παραγωγικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής δοµής.  

Τα πρότυπα αυτά κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται:  

• Στην προώθηση πολιτικών ελέγχου της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης 

µε έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, του πολιτισµού, της 

ιστορίας και της τοπικής παράδοσης.  

• Στην προσπάθεια λειτουργικής διασύνδεσης των εναλλακτικών µορφών 

µεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν ένα δυναµικό και συγκροτηµένο 

τουριστικό προϊόν µε βιώσιµα χαρακτηριστικά.  

• Στη συστηµατική προβολή, µέσω προγραµµάτων marketing, των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των περιοχών ως τουριστικών 

προορισµών. 

• Στην πολιτική µιας συµµετοχικής διαχείρισης, στην οποία όλοι οι 

εµπλεκόµενοι – κάτοικοι, επιχειρηµατίες, tour-operators, τουρίστες – 

προβάλλουν και προωθούν – ως κοινό αγαθό – τις αρχές της βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης.     
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2. Η ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Μετά την κατασκευή του φράγµατος Πολυφύτου το 1974 και το σχηµατισµό της 

οµώνυµης τεχνητής λίµνης, κατακλύστηκαν µεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης, από 

τις πλέον παραγωγικές, στην περιοχή. 

Ένα από τα πρώτα ζητήµατα που προέκυψαν στη συνέχεια ήταν η δυνατότητα 

οικονοµικής αξιοποίησης της λίµνης έτσι ώστε να αναπληρωθεί ένα µέρος του 

εισοδήµατος αλλά και να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για διεύρυνση των 

ευκαιριών απασχόλησης και τελικά την συγκράτηση του πληθυσµού των 

πληγέντων παραλίµνιων κοινοτήτων. 

Οι σκέψεις και οι προτάσεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων στράφηκαν προς: 

1. την αξιοποίηση  των νερών για  άρδευση 

2. τη δηµιουργία υποδοµών για τουριστική αξιοποίηση του ευρύτερου λιµναίου 

χώρου 

3. την ανάπτυξη της ιχθυοπαραγωγής 

4. τη δηµιουργία ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Η κατασκευή αρδευτικών υλοποιήθηκε στο νότιο τµήµα  όπου η µεγαλύτερη 

παραλίµνια έκταση αρδεύεται µε νερό της λίµνης ενώ, αν και στον αρχικό 

σχεδιασµό συµπεριλαµβάνονταν,  στο βόρειο τµήµα δεν κατασκευάσθηκε 

αρδευτικό δίκτυο.   

Στα πλαίσια των άλλων στόχων αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες που εκφράστηκαν 

συγκεκριµένα µε τη σύσταση διαδηµοτικής επιχείρησης εκµετάλλευσης της λίµνης 

(∆ΕΑΛΠ) µε µετόχους τους παραλίµνιους οικισµούς (∆ήµους και Κοινότητες) που 

επλήγησαν από την κατασκευή του φράγµατος. 

Κάποιες αρχικές προσπάθειες ανάπτυξης αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν είχαν 

συνέχεια γιατί η επιχειρηµατική δραστηριότητα ήταν έξω από τις δυνατότητες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και γιατί απαιτούνταν µεγάλες επενδύσεις αφού η 

ελεγχόµενη ιχθυοπαραγωγή αποτελεί ουσιαστικά βιοµηχανική παραγωγή. 
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Από τις άλλες µορφές αξιοποίησης όπως τουρισµός και αθλητισµός άξια αναφοράς 

δραστηριότητα αναφέρεται εκείνη του Ναυταθλητικού Οµίλου Κοζάνης (Ν.O.K.) 

που µε τη δραστηριοποίηση των µελών του, έχει διαµορφώσει (περιορισµένο) 

χώρο στην περιοχή της Νεράιδας. Σοβαρή παρέµβαση έγινε από την Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Κοζάνης στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Οµίλου µε την 

κατασκευή πλωτού λιµανιού για ελλιµενισµό σκαφών αλιευτικών ή αναψυχής.  

Περιµετρικά της λίµνης έχουν υλοποιηθεί ιδιωτικές επενδύσεις µε την αξιοποίηση 

χρηµατοδοτικών προγραµµάτων  (LEADER, ΟΠΑΑΧ, Τοπικός Πόρος) στους 

οικισµούς Νεράιδας, Βελβενδού, Καταφυγίου, Σερβίων  και Αιανής. Η µέχρι σήµερα 

εµπειρία έδειξε ότι η τουριστική αξιοποίηση της λίµνης και της ευρύτερης περιοχής 

αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους παραλίµνιους ΟΤΑ.  

Η περιοχή εντάσσεται στις προτεραιότητες τουριστικής ανάπτυξης του Ν. Κοζάνης 

και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Χωροταξικό Σχέδιο 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών 

Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας του ΕΟΤ, ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας, 

Επιχειρησιακά Σχέδια ΟΤΑ και LEADER).  

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω και πιο συγκεκριµένα κατά την υλοποίηση της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader από το 1992 µέχρι σήµερα, των Ολοκληρωµένων 

Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) καθώς και του 

Προγράµµατος Ενίσχυσης των Ιδιωτικών επενδύσεων από τον Τοπικό Πόρο 

Ανάπτυξης, στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Πολυφύτου υλοποιήθηκαν 

σηµαντικές τουριστικές επενδύσεις (καταλύµατα, λοιπές τουριστικές υποδοµές και 

αναπλάσεις). 

Παράλληλα στο πλαίσιο άλλων προγραµµάτων (ΟΠΑΓΚ, Τοπικός Πόρος 

Ανάπτυξης και ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας) υλοποιήθηκαν µια σειρά από 

παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα µε σκοπό την αξιοποίηση των διάσπαρτων 

τουριστικών πόρων και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη όσα προαναφέρθηκαν για τις νέες τάσεις αναφορικά µε τον 

τουρισµό, η λίµνη Πολυφύτου, σε συνδυασµό µε την ορεινή περιοχή την 

περιβάλλει, µπορεί να αποτελέσει εκείνο τον υποδοχέα στον οποίο η 

ευρύτερη περιοχή του Νοµού Κοζάνης να αναπτύξει τον εναλλακτικό 

τουρισµό αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ   Β’  

 
 

1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

1.1.1. Γεωγραφική θέση- ∆ιοικητική οργάνωση  

Η θέση της λίµνης Πολυφύτου µε κέντρο στις συντεταγµένες 40° 14' Β και 22° 05' 

Α είναι περίπου 15 km νοτιοανατολικά της Κοζάνης, η οποία είναι και το 

πλησιέστερο αστικό κέντρο και µέσα στα όρια του οµώνυµου νοµού. Οι 

παρόχθιες περιοχές, των οποίων ο πληθυσµός ξεπερνά τις 25.000, ανήκουν 

διοικητικά σε πέντε  ∆ήµους (Αιανής, Βελβενδού, Ελίµειας, Καµβουνίων και 

Σερβίων) και την κοινότητα Λιβαδερού  µε τα εξής ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Έκταση παραλίµνιων ΟΤΑ 

∆ήµος ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Έκταση (στρ.)  

Αιανής 
Αιανή  52.336 

Ρύµνιο  11.502 

Βελβενδού 

Αγία Κυριακή  17.900 

Βελβενδός  54.581 

Πολύφυτος  9.900 

Ελίµειας 

Αµυγδαλιά  20.643 

Καισαρεία  16.328 

Σπάρτο  12.302 

Καµβουνίων Τρανόβαλτο  86.095 

Σερβίων 

Αυλές  11.002 

Βαθύλακος  16.498 

Γούλες  11.352 

Ίµερα  38.053 

Κρανίδια  12.302 

Μεσιανή  16.449 

Νεράιδα  12.198 

Ροδίτης  16.745 

Σέρβια  51.578 

Κ. Λιβαδερού Λιβαδερό 51.999 
Πηγή ΕΣΥΕ 2001 
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1.1.2. Οικιστικό δίκτυο 

Η Κοζάνη (σε απόσταση µικρότερη των 20 χµ. από τη λίµνη) οικισµός 1ου 

επιπέδου, αποτελεί κέντρο µε ακτινοβολία περιφερειακής εµβέλειας µε 

δυνατότητα εξέλιξης σε κέντρο παραγωγικών, εµπορικών, τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Μέσα στα όρια του νοµού µπορούν να 

διακριθούν δυο οµόκεντρες ζώνες επιρροής της Κοζάνης. Ο παραλίµνιος δήµος 

που προσδιορίζει την πρώτη ζώνη της άµεσης και µεγαλύτερης σε ένταση 

επιρροής είναι ο δήµος Σερβίων. Στη δεύτερη ζώνη επιρροής ανήκουν οι δήµοι 

Αιανής, Ελίµειας, Βελβενδού  και Καµβουνίων. 

1.2 ΦΥΣΙΚΟ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η γενική µορφολογία της περιοχής παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον από άποψη 

φυσικού τοπίου γιατί συνδυάζει πεδινή έκταση η οποία περικλείει το υγρό στοιχείο 

της λίµνης µε τα χαρακτηριστικά των ορεινών  όγκων  Πιερίων, Καµβουνίων, 

Βερµίου και Βούρινου. 

Η ταχεία ανανέωση των νερών της λίµνης και ο µικρός χρόνος παραµονής του 

νερού, επηρεάζουν τη θερµική στρωµάτωση δηµιουργώντας ένα ιδιόµορφο 

υδρολογικό και υδροβιολογικό καθεστώς.  

1.2.1. Φυσικό περιβάλλον 

• Γεωµορφολογία- Υδρογεωλογία 

Τα πετρώµατα της περιοχής γεωλογικά ανήκουν στην Πελαγονική 

Γεωτεκτονική Ζώνη. Τα αλπικά και προαλπικά πετρώµατα, ηλικίας 

Παλαιοζωϊκού, Μεσοζωϊκού και Τριτογενούς αποτελούν το υπόβαθρο πάνω 

στο οποίο επικάθονται οι µεταλπικοί σχηµατισµοί. Στην λεκάνη Κοζάνης- 

Σερβίων οι σχηµατισµοί αυτοί αφορούν στις Πλειο- Πλειοστοκαινικές χερσαίες 

και λιµναίες αποθέσεις. Επάνω από αυτούς τους σχηµατισµούς βρίσκονται οι 

πιο νέες αποθέσεις, κυρίως κώνοι κορηµάτων και σύγχρονες ποτάµιες 

αποθέσεις. 

Τα υδρογεωλογικά δεδοµένα της περιοχής είναι συνάρτηση των λιθολογικών 

σχηµατισµών και της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των πετρωµάτων που 

επικρατούν στην λεκάνη Κοζάνης- Σερβίων. Η εναλλαγή συµπαγών µαργαϊκών 
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πάγκων µε ενδιάµεσες µαργαϊκές ενστρώσεις δεν ευνοούν την ανάπτυξη 

αξιόλογων υπόγειων υδροφορέων. Σε όλη την περιοχή η πλέον αξιόλογη 

εκδήλωση υπόγειας υδροφορίας εντοπίζεται στις φυσικές πηγές του ∆.∆. 

Κρόκου του ∆ήµου Ελίµειας. 

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η καρστικός υδροφορέας των 

Τριαδικοϊουρασικών ασβεστόλιθων του υποβάθρου, ο οποίος όµως βρίσκεται 

σε µεγάλο βάθος. Σε περιοχές όπου ο υδροφορέας συναντάται σε 

αξιοποιήσιµο βάθος (< 250µ.), είναι δυνατή η εκµετάλλευση του µε 

υδρογεωτρήσεις (Μεγάλη Ράχη Αιανής, Ροδίτης, Αµυγδαλιά κ.α.) Γενικά όµως 

η περιοχή στερείται υπογείων υδροφορέων και ανήκει υδρογεωλογικά, µαζί µε 

την περιοχή Βοίου και τα Ορεινά Σέρβια, στις πλέον µειονεκτικές περιοχές του 

Νοµού Κοζάνης. 

• Μετεωρολογικά δεδοµένα 

Το κλίµα γενικά στην περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού µε 

ψυχρό και υγρό χειµώνα και ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, εποµένως 

χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό. Σύµφωνα µε στοιχεία των πλησιέστερων 

µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή, ο ψυχρότερος µήνας είναι ο 

Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία 3,2° C, ενώ ο θερµότερος είναι ο Ιούλιος µε 

µέση θερµοκρασία 23,8° C. 

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι αρκετές ηµέρες χαµηλών θερµοκρασιών 

τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, η πάχνη των πρωινών ωρών την ίδια περίοδο 

καθώς και οι χιονοπτώσεις. Η περιοχή δε θεωρείται χαλαζόπληκτη κάποιες 

µέρες (άνοιξη-καλοκαίρι) σηµειώνεται χαλαζόπτωση χωρίς όµως σηµαντικές 

ζηµιές. 

 Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο του κλίµατος είναι οι άνεµοι που πνέουν στην 

περιοχή. Οι επικρατούντες άνεµοι  στην ευρύτερη περιοχή είναι βορείων και 

νοτίων διευθύνσεων. Οι ταχύτητες των ανέµων είναι συνήθως µικρές, ενώ η 

συχνότητα άπνοιας στην Κοζάνη είναι µεγάλη, περίπου 54,7%. Τα µεγαλύτερα 

ποσοστά άπνοιας παρουσιάζονται από Σεπτέµβριο ως ∆εκέµβριο, µε έξαρση 

τον Νοέµβριο (25,9%). 

Παρακάτω παρατίθενται µέσοι όροι κλιµατικών στοιχείων από µετρήσεις της 

30ετίας (1969-1998): 
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� Μέση Θερµοκρασία (τα) 12,96°  C 

� Μέση µέγιστη Θερµοκρασία 18,08°  C 

� Μέση Ελάχιστη Θερµοκρασία 7,18°  C 

� Μέση σχετική Υγρασία Αέρος 68,09% 

� Μέση Απόλυτη Υγρασία Αέρος 8,76% 

� Ολική Ετήσια Εξάτµιση 833,89mm 

� Ολικό Ετήσιο Ύψος Βροχόπτωσης 522,70mm 

� Μέση ταχύτητα Ανέµου 2,64 Μποφόρ 

� Μέση Νέφωση 4,85 

� Μέση Ηλιοφάνεια 172,6 ώρες 

• Φυσικές συνθήκες 

Οι µεγάλες µεταβολές της στάθµης των λιµναίων υδάτων ανέρχονται µέχρι 

15m λόγω της λειτουργίας του Υ.Η.Σ. Πολυφύτου συνεπάγονται πολύ µεγάλη 

µετατόπιση της όχθης (άνω των 100m) από την ισοϋψή της µέγιστης στάθµης 

προς τα ενδότερα της λίµνης. 

Η λίµνη αποτελεί τον ταµιευτήρα του Υ.Η.Σ. Πολυφύτου της ∆.Ε.Η. και 

εποµένως η στάθµη της εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη λειτουργία του, 

σε συνάρτηση µε τις εισροές από τους τροφοδότες ποταµούς και χείµαρρους 

µε κυρίαρχο τον ποταµό Αλιάκµονα. 

Η µέγιστη στάθµη της λίµνης εµφανίζεται σταθεροποιηµένη και µε σαφή 

χρονική περιοδικότητα εµφάνισης ακρότατων τιµών. Επίσης παρατηρείται για 

κάθε χρόνο ένα ετήσιο µέγιστο (περίπου τον Μάιο) και ένα ετήσιο ελάχιστο ( 

περίπου τον Οκτώβριο).Η µεγαλύτερη στάθµη της λίµνης Πολυφύτου ήταν 

289,43 µ (24/05/2000). Από τα στοιχεία µεταβολών της στάθµης της λίµνης 

εµφανίζεται µια επάλλαξη της τάξης των 15 µέτρων. Με την υλοποίηση του 

φράγµατος Ιλαρίωνα ανάντη της λίµνης αναµένεται σχετική σταθεροποίηση 

της στάθµης. 
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1.2.2. Οικοσυστήµατα- Χλωρίδα- Πανίδα 

Το οικοσύστηµα της Τεχνητής Λίµνης Πολυφύτου περιλαµβάνεται στην «Απογραφή 

των Ελληνικών Υγρότοπων ως φυσικών πόρων» (Ζαλίδης και Ματσαβέλας 1994). 

Έχει συνεπώς αναγνωριστεί η αξία του ως φυσικός πόρος. ∆εν περιλαµβάνεται σε 

καθεστώς προστασίας του ∆ικτύου Nature 2000 ούτε στις Σηµαντικές Περιοχές για 

τα Πουλιά στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι δεν αποτελεί τόπο διεθνούς ή εθνικής 

σηµασίας. Ωστόσο, είναι σηµαντικός βιότοπος για τη ∆υτική Μακεδονία και 

ιδιαίτερα για το νοµό Κοζάνης. 

Οι κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή χαρακτηρίζονται  από ψυχρό 

και υγρό χειµώνα και ζεστό και ξηρό καλοκαίρι εποµένως το κλίµα χαρακτηρίζεται 

ηπειρωτικό. 

•    Χλωρίδα 

Τα φυλλοβόλα αποτελούν  το κυρίαρχο είδος στην περιοχή και καλύπτουν περίπου 

το 90% των δασικών εκτάσεων ενώ το υπόλοιπο αποτελούν τα κωνοφόρα.  

∆άσος ελάτης υπάρχει στον οικισµό Ελάτης του ∆ήµου Καµβουνίων και µικρή 

έκταση στον οικισµό παλαιάς Λάβας του ∆ήµου Σερβίων. Το σηµαντικότερο δάσος 

που αξιοποιείται παραγωγικά είναι το ∆ασικό σύµπλεγµα Αγίας Κυριακής – 

Καταφυγίου µε έκταση περίπου 65.000 στρέµµατα µε πεύκα, έλατα και οξιά. 

Περιορισµένης έκτασης δασικές εκτάσεις µε πεύκα συναντώνται στα υψηλότερα 

τµήµατα των οικισµών Πλατανορέµµατος και Καστανιάς του ∆ήµου Σερβίων 

 Στα πλατύφυλλα κυρίαρχο είδος είναι υποβαθµισµένα δάση δρυός. Κυριαρχούν 

ετήσια φυτά των οικογενειών PAPILIONAEAE (ψυχανθή), CRUCIFERAE 

(σταυρανθή), MALUACEAE (µαλαχώδη), UTRICEAE (κνιδώδη), LILIACEAE 

GRMINEAE (αγροστώδη).  

Μεγάλο µέρος των ηµιορεινών και ορεινών τµηµάτων καλύπτεται από θαµνώδη 

βλάστηση µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την περιοχή Πολυρράχου – Προσηλίου 

όπου καταλαµβάνει το 85% και Τριγωνικού µε 55%. 

Η σηµαντικότερη όµως κάλυψη του ευρύτερου χώρου δεν είναι το δάσος, αλλά οι 

γεωργικές καλλιέργειες (σιτηρά, αραβόσιτος, µηδική, καπνός, κρόκος, αµπέλια). 
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• Πανίδα 

Τα σηµαντικότερα είδη της ιχθυοπανίδας της (πηγή: απογραφή των 

υγροτόπων): είναι η πέστροφα, το τυλινάρι, το τσιρωνάκι, η µαλαµίδα και 

άλλα. Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρουµε είδη που αποτελούν σηµαντικά 

αλιεύµατα της περιοχής όπως Γριβάδι, Πλατίκα, Πεταλούδα, Μπριάνα, Πέρκα 

και Γουλιανός. Αξιοσηµείωτο γεγονός είναι η αλιεία τεραστίων γουλιανών που 

ξεπερνούν το µέγεθος του ανθρώπου και υπερβαίνουν τα 150 kgr. 

Καθώς η περιοχή δεν είναι πολύ σηµαντική για το φυσικό περιβάλλον δεν 

έχουν γίνει πολλές µελέτες για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Με 

βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία στην περιοχή τα σηµαντικότερα είδη της 

ορνιθοπανίδας και των θηλαστικών της περιοχής είναι το αγριογούρουνο, ο 

λαγός, ο σκαντζόχοιρος, η αλεπού, το κουνάβι και ο λύκος. Τα σηµαντικότερα 

πτηνά είναι Πέρδικες, κοτσύφια, αγριόπαπιες, ερωδιοί, και ο 

αργυροπελεκάνος. 

• Οικοσυστήµατα 

Η λίµνη δεν υπόκειται σε νοµικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας. 

Στην  περιοχή  παρατηρούµε  κυρίως  φυσικά  ασταθή   οικοσυστήµατα 

υποβαθµισµένα από τον άνθρωπο. Περιλαµβάνονται οι µερικώς δασοσκεπείς 

εκτάσεις, οι θαµνώνες και τα χορτολίβαδα. Πρόκειται για οικοσυστήµατα που 

εµφανίζουν διαταραχές της οικολογικής τους ισορροπίας που σε πολλές 

περιπτώσεις είναι σοβαρές και οδηγούν σε βαθµιαία κατάρρευση. 

Τα βασικότερα αίτια για την υποβάθµιση αυτών των οικοσυστηµάτων είναι οι 

διαβρώσεις, η βόσκηση και οι εκχερσώσεις για γεωργική χρήση. Οι διαταράξεις 

αυτές παρεµποδίζουν την ανανέωση των βιοκοινωνιών κλονίζουν το ισοζύγιο 

των θρεπτικών συστατικών, µειώνουν την παραγωγική του ικανότητα και 

τελικά υποβαθµίζουν ολοκληρωτικά τα οικοσυστήµατα. 

• Χρήσεις Γης 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει η λίµνη, οι οικισµοί περιµετρικά αυτής, 

γεωργικές εκτάσεις και δασικές εκτάσεις. 

Αναλυτικότερα το µεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων περιµετρικά της λίµνης 

είναι γεωργική γη και ακολουθούν ποσοτικά οι εκτάσεις δασών αείφυλλων 



 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 
 

[121/q1t1a-11.doc] [25/02/2008] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 16/79 

πλατύφυλλων (θαµνώνες) και φυλλοβόλων θάµνων. Κατά µήκος των ρεµάτων 

που οδηγούνται στη λίµνη υπάρχει παραποτάµια βλάστηση πλατανεώνων. 

• Πιέσεις στο περιβάλλον 

Η περιοχή βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το λιγνιτικό κέντρο Κοζάνης 

Πτολεµαίδας και δεν δέχεται άµεση πίεση από την λειτουργία των ΑΗΣ. Σε 

τοπικό επίπεδο σαν εστίες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αναφέρονται:  

� Το ήδη κλειστό εργοστάσιο παραγωγής αµιάντου (ΜΑΒΕ) στην περιοχή 

του δήµου Καµβουνίων για το οποίο έχουν δροµολογηθεί από την 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης µέτρα αποκατάστασης. 

� Η περιοχή εξόρυξης µαρµάρων στο Τρανόβαλτο 

� Χώροι  αµµοληψίας  στις περιοχές Ιµέρων και κυρίως στην περιοχή δυτικά 

της γέφυρας Ρυµνίου. 

� Χώροι εξόρυξης λιγνίτη στις περιοχές Λάβα (ΛΑΡΚΟ)  και Προσήλιο του 

∆ήµου Σερβίων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Χρήσεις γης 
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∆. ΑΙΑΝΗΣ   157,1 50,3 0,9 0,0 45,1 16,4 14,9 9,7 4,7 5,0 4,0 5,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

∆. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   127,4 0,0 20,7 1,1 0,1 1,1 7,1 64,5 17,0 6,0 0,0 8,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

∆. ΕΛΙΜΕΙΑΣ   99,5 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 4,3 0,7 9,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,1 0,0 
∆. 
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ   150,1 40,9 0,5 0,0 2,4 4,0 8,9 56,3 7,6 22,3 1,0 0,3 0,5 0,0 0,7 4,8 0,0 0,0 0,0 

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ   398,0 92,7 2,6 2,5 9,8 52,2 39,8 51,6 35,9 66,7 4,2 36,5 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,1 0,0 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

2.1  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

2.1.1. Ιστορία 

• Η αρχαιολογική έρευνα στην  παραλίµνια περιοχή. 

Με βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία έχει βεβαιωθεί, στην παραποτάµια ζώνη του 

Αλιάκµονα αλλά και αλλού, η ύπαρξη πάµπολλων οικισµών, χρονολογούµενων 

ήδη από την 7η π.Χ. χιλιετία. 

Η συστηµατική έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί είχε σαν αποτέλεσµα τον 

εντοπισµό αυξηµένου αριθµού προϊστορικών παραποτάµιων οικισµών, που 

υποδηλώνουν µε βεβαιότητα (πλασµατική ίσως, αφού πολλές και ευνοϊκές για 

κατοίκηση περιοχές δεν έχουν ερευνηθεί ακόµα συστηµατικά) την 

πυκνοκατοίκηση αυτών των χώρων. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 

αυξηµένου αριθµού προϊστορικών οικισµών και στην υπόλοιπη έκταση του Ν. 

Κοζάνης. Η δεύτερη αυτή παρατήρηση µοιάζει να µειώνει κάπως τις 

πιθανότητες πυκνοκατοίκησης της κοιλάδας του Αλιάκµονα και της 

παραποτάµιας ζώνης, αφού το νερό των οικισµών µπορούσε να εξασφαλιστεί 

και από το υπόλοιπο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. 

Ο αριθµός των εντοπισµένων αρχαιολογικών χώρων ξεπερνά τους 100, απ' 

τους οποίους οι 70 τουλάχιστον πλήττονται και έχουν καταστραφεί 

ολοκληρωτικά από τα νερά της λίµνης (Αρετή Χονδρογιάννη- Μετόκη). 

Θέσεις ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην παραλίµνια ζώνη είναι:  

1.  ∆ήµος Βελβενδού  

Θέση: Βασιλάρα Ράχη 

2. ∆ήµος Σερβίων,  

α. Θέση Κολιτσάκι  

β. Θέση Ζίγρα ή νησάκι  
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γ. Θέση Μύρ Τσιαϊρ  

δ. Θέση Σκαµνιές  

ε. Θέση Γέφυρα 

3. Κοινότητα Κρανιδίων 

Θέση: Κρυόβρυση 

4. Κοινότητα Αυλών 

Θέση: Ξερόλακκας ή Καµίνια 

5. Κοινότητα Γουλών 

Α. Θέση: Βαρεµένοι ή Νησί 

Β. Θέση Τούρλα 

• Ιστορία, πολιτισµός, παράδοση. 

Η περιοχή έχει να επιδείξει αξιόλογο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεµα το 

οποίο διαµορφώθηκε από τον αγροτικό χαρακτήρα της οικονοµίας. Μεγάλο 

µέρος των πολιτιστικών υποδοµών καταστράφηκε ή υποβαθµίσθηκε στη 

διάρκεια του Β παγκόσµιου πολέµου.  

Όλοι οι οικισµοί, ακόµη και αυτοί που έχουν ελάχιστους κατοίκους, 

συνεχίζουν να διοργανώνουν πολιτιστικές, λαογραφικές και κοινωνικές 

εκδηλώσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ σηµαντική είναι η παρουσία 

και δράση µορφωτικών και λαογραφικών - πολιτιστικών συλλόγων. 

Ιστορικοί και πολιτιστικοί χώροι και µνηµεία στην παραλίµνια περιοχή 

� Αρχαία πόλη στην Αιανή 

� Αρχαιολογικό Μουσείο (Αιανής 

� Νεκρόπολις - Ρυµνίου 

� Νεολιθικοί οικισµοί Σερβίων- παραλίµνιας περιοχής 

� Μεσαιωνική πόλη Σερβίων 

� Βυζαντινά κάστρα Σερβίων 

� Ασκηταριά στα Σέρβια  (Αγ. Θεοδώρων, Αγ. Ιωάννη κρεµαστού) και στον Αγ. 

Ιλαρίωνα (Μικρό και Μεγάλο) 
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Σηµαντικότατα είναι και τα µνηµεία- µουσεία της µεταβυζαντινής και νεώτερης 

ιστορίας της περιοχής και ειδικότερα:  

� Μεµονωµένα παραδοσιακά σπίτια (Βελβενδό) 

� Λαογραφικές  Συλλογές Βελβενδού, Αιανής, Σερβίων, Καστανιάς. 

� Πλήθος εκκλησιών  στους περισσότερους οικισµούς. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ   Γ’ 
 

 

 
 

1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

 

1.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία του πληθυσµού γίνονται οι εξής διαπιστώσεις : 

• Όλοι οι ∆ήµοι το διάστηµα 1991 – 2001 παρουσιάζουν µείωση του πληθυσµού.  

• Εντονότερο είναι το πρόβληµα στον δήµο Καµβουνίων όπου η µείωση του 

πληθυσµού σε µια δεκαετία ήταν 16%.  

• Μόνο η Κοινότητα  Λιβαδερού εµφανίζει αύξηση. Η αύξηση αυτή  όµως όπως 

φαίνεται από τα στοιχεία αφορά κατοίκους άνω των 60 ετών ενώ σε όλες τις 

ηλικιακές οµάδες κάτω των 60 ετών έχουµε σηµαντική µείωση.  

• Υπάρχει σαφώς βελτίωση της ποιότητας ζωής η οποία εκφράζεται µε απόλυτη 

και ποσοστιαία αύξηση του πληθυσµού στις οµάδες των µεγάλων ηλικιών .  

1.2 ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Παρά τη µείωση του πληθυσµού, η οποία σε γενικές γραµµές παρατηρείται στον 

αγροτικό χώρο, υπάρχει ανθρώπινο δυναµικό το οποίο µπορεί να στηρίξει 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Από τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία του 2001 

προκύπτουν τα εξής ανά δήµο: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

ΑΙΑΝΗΣ 101 2 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 356 6 

ΕΛΙΜΕΙΑΣ 354 6 

ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 82 0 

ΣΕΡΒΙΩΝ 701 21 

ΚΟΙΝ. ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ 102 0 

           



 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 
 

[121/q1t1a-11.doc] [25/02/2008] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 22/79 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Πραγµατικός Πληθυσµός κατά φύλο και οµάδες ηλικιών 

  
ΝΟΜΟΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ   

∆ΗΜΟΣ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   

∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΙΜΕΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ   

∆ΗΜΟΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ   

Οµάδες 
ηλικιών 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο 

Σύνολο 159.215  155.324  3.891  3.816  3.940  3.754  6.484  6.429  2.685  2.257  10.387  10.001  1.588  1.645  

0-4 ετών 8.490   8.235  255  235  197  153  386  349  151  97  650  489  80  63  

5-9 ετών 8.972   8.680  292  179  224  173  535  341  226  111  758  489  93  71  

10-14 ετών 9.758   9.397  361  221  271  193  630  358  247  118  724  546  107  87  

15-19 ετών 11.394   11.113  281  254  269  211  510  456  162  167  686  624  151  99  

20-24 ετών 10.609   10.352  257  312  255  211  439  515  143  138  685  606  120  111  

25-29 ετών 11.268   10.997  271  257  248  270  399  517  185  129  672  636  86  121  

30-34 ετών 12.354   12.053  301  245  260  267  481  465  209  123  703  695  71  122  

35-39 ετών 11.577   11.275  302  235  257  254  441  392  169  133  629  644  85  103  

40-44 ετών 11.482   11.272  210  276  234  262  413  460  163  169  570  657  91  93  

45-49 ετών 10.173   9.986  187  271  197  254  355  429  131  147  492  611  112  94  

50-54 ετών 8.430   8.163  267  201  257  233  392  383  188  140  694  562  133  100  

55-59 ετών 7.707   7.466  241  194  297  188  393  327  174  110  867  521  99  123  

60-64 ετών 9.601   9.398  203  278  297  262  349  375  171  196  791  733  100  143  

65-69 ετών 9.960   9.794  166  238  212  282  254  358  108  154  425  841  93  92  

70-74 ετών 8.660   8.552  108  183  155  247  184  329  127  149  330  684  72  90  

75-79 ετών 4.487   4.369  118  125  174  137  170  207  84  77  356  312  50  66  

80-84 ετών 2.328   2.282  46  54  79  82  97  92  27  58  225  204  35  45  

85 ετών 
και άνω 

1.965   1.940  25  58  57  75  56  76  20  41  130  147  10  22  

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 

Πραγµατικός Πληθυσµός κατά φύλο και οµάδες ηλικιών (Μεταβολές % 1991 -2001)  

  ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ   
∆ΗΜΟΣ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   
∆ΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ   

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ   

Οµάδες 
ηλικιών 

1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2000 % 

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο  Σύνολο Σύνολο  Σύνολο Σύνολο  Σύνολο Σύνολο  

Σύνολο 150.386   155.324  3 3.891  3.816  -2 3.940  3.754  -5  6.484  6.429  -1  2.685  2.257  -16  10.387 10.001 -4  1.588  1.645  4  

0-4 ετών 9.663   8.235  -15 255  235  -8 197  153  -22  386  349  -10  151  97  -36  650  489  -25  80  63  -21  

5-9 ετών 11.159   8.680  -22 292  179  -39 224  173  -23  535  341  -36  226  111  -51  758  489  -35  93  71  -24  

10-14 ετών 11.623   9.397  -19 361  221  -39 271  193  -29  630  358  -43  247  118  -52  724  546  -25  107  87  -19  

15-19 ετών 11.146   11.113  0 281  254  -10 269  211  -22  510  456  -11  162  167  3  686  624  -9  151  99  -34  

20-24 ετών 10.922   10.352  -5 257  312  21 255  211  -17  439  515  17  143  138  -3  685  606  -12  120  111  -8  

25-29 ετών 10.914   10.997  1 271  257  -5 248  270  9  399  517  30  185  129  -30  672  636  -5  86  121  41  

30-34 ετών 11.368   12.053  6 301  245  -19 260  267  3  481  465  -3  209  123  -41  703  695  -1  71  122  72  

35-39 ετών 10.065   11.275  12 302  235  -22 257  254  -1  441  392  -11  169  133  -21  629  644  2  85  103  21  

40-44 ετών 8.285   11.272  36 210  276  31 234  262  12  413  460  11  163  169  4  570  657  15  91  93  2  

45-49 ετών 7.549   9.986  32 187  271  45 197  254  29  355  429  21  131  147  12  492  611  24  112  94  -16  

50-54 ετών 9.517   8.163  -14 267  201  -25 257  233  -9  392  383  -2  188  140  -26  694  562  -19  133  100  -25  

55-59 ετών 10.233   7.466  -27 241  194  -20 297  188  -37  393  327  -17  174  110  -37  867  521  -40  99  123  24  

60-64 ετών 9.820   9.398  -4 203  278  37 297  262  -12  349  375  7  171  196  15  791  733  -7  100  143  43  

65-69 ετών 5.828   9.794  68 166  238  43 212  282  33  254  358  41  108  154  43  425  841  98  93  92  -1  

70-74 ετών 4.078   8.552  110 108  183  69 155  247  59  184  329  79  127  149  17  330  684  107  72  90  25  

75-79 ετών 4.095   4.369  7 118  125  6 174  137  -21  170  207  22  84  77  -8  356  312  -12  50  66  32  

80-84 ετών 2.584   2.282  -12 46  54  17 79  82  4  97  92  -5  27  58  115  225  204  -9  35  45  29  

85 ετών 
και άνω 

1.537   1.940  26 25  58  132 57  75  32  56  76  36  20  41  105 130  147  13  10  22  120  
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2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 
Από τα στοιχεία της απασχόλησης γίνονται οι εξής διαπιστώσεις : 

• Ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί σηµαντικό ποσοστό >20% του ενεργού πληθυσµού 

σε όλους τους δήµους  αν και εµφανίζει πτωτική πορεία. 

• Η απασχόληση στον κλάδο των ορυχείων λατοµείων αφορά κυρίως την εξόρυξη 

λιγνίτη ενώ στο δήµο Καµβουνίων αφορά τα µάρµαρα. 

• Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί τον δυναµικότερο τοµέα της απασχόλησης για 

τους δήµους Βελβεντού, Ελίµειας και Σερβίων. 

• Από την απασχόληση στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο και την επισκευή αυτοκινήτων 

– οχηµάτων κ.λ.π. επιβεβαιώνεται ο ρόλος των Σερβίων σαν το σηµαντικότερο τοπικό 

οικιστικό κέντρο της περιοχής. 

• Η απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα σε ξενοδοχεία εστιατόρια αν 

και είναι χαµηλή αυξάνεται σε όλους τους δήµους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά φύλο οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελµα 

Κλάδος οικονοµικής 
δραστηριότητας και θέση 

στο επάγγελµα 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ   
∆ΗΜΟΣ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   
∆ΗΜΟΣ 

ΕΛΙΜΕΙΑΣ   
∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ   
∆ΗΜΟΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ   

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο 

Σύνολο 50.998  57.649  1.233  1.416  1.361  1.423  2.090  2.486  863  741  3.609  3.775  509  543  

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα 
και δασοκοµία, αλιεία 

8.308  6.673  227  239  439  384  488  449  201  144  1.088  909  207  172  

Ορυχεία και λατοµεία 1.735  2.881  171  65  33  21  78  75  252  133  107  145  0  4  

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 5.905  5.365  96  106  88  78  188  214  119  125  265  272  18  29  

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 
φυσικού αερίου και νερού 

6.309  4.950  57  95  68  81  99  126  16  14  240  169  3  5  

Κατασκευές 4.296  6.001  240  234  181  209  518  645  38  63  317  406  75  43  

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, 
επισκευή αυτοκινήτων-

οχηµάτων-µοτοσυκλετών και 
ειδών προσωπικής και 
οικιακής χρήσης 

5.084  7.173  84  144  98  140  163  282  33  51  309  380  29  42  

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.488  2.808  36  69  29  55  39  96  21  29  134  216  18  25  

Μεταφορές αποθήκευση και 
επικοινωνίες 

2.354  2.101  55  46  46  47  49  37  31  13  179  184  34  30  

Ενδιάµεσοι 
χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί, διαχείρηση 
ακίνητης περιουσίας 

1.588  2.941  36  38  29  44  27  75  9  23  79  127  4  10  

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. 
Υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 
2.771  3.587  42  55  78  76  65  96  26  48  194  199  6  19  

Εκπαίδευση 2.576  3.618  35  26  80  90  42  67  18  17  140  183  18  18  

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 1.415  2.040  14  40  25  46  27  45  0  13  88  113  5  12  

Λοιπές υπηρεσίες 1.059  1.638  32  78  17  47  32  56  10  9  62  69  5  3  

Νέοι, Μη δυνάµενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο 

6.110  5.873  108  181  150  105  275  223  89  59  407  403  87  131  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά φύλο οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελµα (% µεταβολές στο διάστηµα 1991 2001) 
 

Κλάδος οικονοµικής 
δραστηριότητας και 
θέση στο επάγγελµα 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ   
∆ΗΜΟΣ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   
∆ΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ   

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ   

1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο  Σύνολο Σύνολο  Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο

Σύνολο 50.998 57.649 13  1.233  1.416  15  1.361  1.423  5  2.090  2.486  19  863  741  -97 3.609  3.775  5  509  543  -49  

Γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα και δασοκοµία, 

αλιεία 
8.308  6.673  

-
20  

227  239  5  439  384  -13 488  449  -8  201  144  -74 1.088  909  -16 207  172  -85  

Ορυχεία και λατοµεία 1.735  2.881  66  171  65  -62 33  21  -36 78  75  -4  252  133  -100 107  145  36  0  4  -96  

Μεταποιητικές 
βιοµηχανίες 

5.905  5.365  -9  96  106  10  88  78  -11 188  214  14  119  125  -98 265  272  3  18  29  262 

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος, φυσικού αερίου 

και νερού 
6.309  4.950  -22 57  95  67  68  81  19  99  126  27  16  14  -99 240  169  -30 3  5  -82  

Κατασκευές 4.296  6.001  40  240  234  -3  181  209  15  518  645  25  38  63  -100 317  406  28  75  43  -65  

Χονδρικό και λιανικό 
εµπόριο, επισκευή 

αυτοκινήτων-οχηµάτων-
µοτοσυκλετών και ειδών 
προσωπικής και οικιακής 

χρήσης 

5.084  7.173  41  84  144  71  98  140  43  163  282  73  33  51  -96 309  380  23  29  42  -65  

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.488  2.808  89  36  69  92  29  55  90  39  96  146 21  29  -95 134  216  61  18  25  -69  

Μεταφορές αποθήκευση 
και επικοινωνίες 

2.354  2.101  
-

11  
55  46  

-
16  

46  47  2  49  37  -24 31  13  -99 179  184  3  34  30  -78  

Ενδιάµεσοι 
χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί, διαχείρηση 
ακίνητης περιουσίας 

1.588  2.941  85  36  38  6  29  44  52  27  75  178 9  23  -96 79  127  61  4  10  -72  
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Κλάδος οικονοµικής 
δραστηριότητας και 
θέση στο επάγγελµα 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ   
∆ΗΜΟΣ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   
∆ΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ   

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ   

1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

1991 2001 
% 

Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο  Σύνολο Σύνολο  Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο

∆ηµόσια διοίκηση και 
άµυνα. Υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 

2.771  3.587  29  42  55  31  78  76  -3  65  96  48  26  48  -98 194  199  3  6  19  -66  

Εκπαίδευση 2.576  3.618  40  35  26  -26 80  90  13  42  67  60  18  17  -95 140  183  31  18  18  -78  

Υγεία και κοινωνική 
µέριµνα 

1.415  2.040  44  14  40  186 25  46  84  27  45  67  0  13  -91 88  113  28  5  12  -75  

Λοιπές υπηρεσίες 1.059  1.638  55  32  78  144 17  47  176 32  56  75  10  9  -96 62  69  11  5  3  -45  

Νέοι, Μη δυνάµενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο 

6.110  5.873  -4  108  181  68  150  105  -30 275  223  -19 89  59  -93 407  403  -1  87  131  -61  
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3. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εξειδικεύσεις έχουµε  : 

Στο δήµο Καµβουνίων (Τρανόβαλτο, Μικρόβαλτο)  όπου έχουµε συγκέντρωση 

επιχειρήσεων εξόρυξης και κατεργασίας µαρµάρου. ∆ραστηριοποιούνται περισσότερες 

από 20 επιχειρήσεις. 

Στο Βελβεντό όπου έχουµε συγκέντρωση µεταποίηση και εµπόριο γεωργικών 

προϊόντων από τρείς συνεταιρισµούς. 

Στον Κρόκο όπου έχουµε την καλλιέργεια, µεταποίηση και εµπορία του οµώνυµου 

προϊόντος από οργανωµένο συνεταιρισµό. 

Στα Σέρβια όπου έχουµε χονδρικό και λιανικό εµπόριο και µεταποιητικές επιχειρήσεις σε 

διάφορους κλάδους όπως ξύλου, τροφίµων, µετάλλων. Στα Σέρβια επίσης έχουµε τον 

µεγαλύτερο αριθµό υπηρεσιών δηµόσιων και ιδιωτικών. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα µεγέθη και τον καταµερισµό σε επίπεδο νοµού µπούµε να 

επισηµάνουµε ότι η περιοχή επιδεικνύει σοβαρή οικονοµική και εµπορική δραστηριότητα  

και πολλές επιχειρήσεις έχουν ακτίνα επιρροής  µεγαλύτερη από τα διοικητικά όρια του 

νοµού.  

Στον τοµέα των υπηρεσιών αναφέρονται η λειτουργία του κέντρου υγείας στα Σέρβια και 

αποκεντρωµένες µονάδες υγείας στο Βελβεντό, Λιβαδερό, Ελάτη, Τρανόβαλτο, Αιανή, 

Κρόκο κ.λ.π. 
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4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

4.1 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Η καλλιεργούµενη γεωργική γη, καταλαµβάνει έκταση 282.000 στρέµµατα, ενώ 

αρδευόµενα είναι µόνο τα 46.000 στρέµµατα (~16%). 

Το µεγαλύτερο µέρος αυτής αξιοποιείται µε αροτριαίες καλλιέργειες και από αυτές 

το 77% περίπου καταλαµβάνουν τα χειµερινά – ξερικά σιτηρά, ενώ οι δυναµικοί 

κλάδοι της φυτικής παραγωγής καλύπτουν περίπου µόνο 18% της έκτασης. 

Μόνο στην περιοχή του Βελβεντού και τον οικισµό Ιµέρων διαφοροποιείται η 

εικόνα, µε τις δενδρώδεις καλλιέργειες να διαµορφώνουν ένα ιδιαίτερο γεωργικό 

σύστηµα. Από τη πλευρά του Βελβεντού, συµπεριλαµβανοµένου και του 

Πλατανορέµµατος κυριαρχούν οι µηλιές, ροδακινιές και άλλες δενδροκαλλιέργειες. 

Αξιόλογος κλάδος παραγωγής  είναι η αµπελοκαλλιέργεια σε όλους σχεδόν τους 

πεδινούς οικισµούς και ιδιαίτερα σε Σέρβια και Βελβεντό, Μεσιανή, Ροδίτη και 

µάλιστα µε τάσεις επέκτασης. 

Στις αρδευόµενες εκτάσεις κυριαρχούν οι δυναµικοί κλάδοι των αροτριαίων 

καλλιεργειών, κυρίως το καλαµπόκι και η µηδική τα οποία στηρίζουν την 

κτηνοτροφία της ορεινής ζώνης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Κατανοµή κυριότερων καλλιεργειών κατά  ∆ήµο 

     (εκτάσεις σε στρέµµατα) 
 

ΚΛΑ∆ΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ // 

∆ΗΜΟΙ 
ΑΙΑΝΗ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΛΙΜΕΙΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΛ/ΓΕΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ    
% 

Σιτάρι µαλακό 1.540 360 375 3.570 8.390 14.235 6,08 

Κριθάρι 1.845 900 615 1.880 4.602 9.842 4,20 

Σιτάρι σκληρό 29.919 120 59.185 14.495 50.908 154.627 65,99 

Σίκαλη 187     40 1.655 1.882 0,80 

Καλαµπόκι 149 182 78 982 9.302 10.693 4,56 

Κρόκος 300   2.500     2.800 1,19 

Μηδική (πολυετές 
τριφύλλι) 240 327 525 1.533 2.534 5.159 2,20 

Καπνός  757   969 210 1.932 3.868 1,65 

∆ενδρώδεις 
καλλιέργειες 151 8.323 184 166 3.401 12.225 5,22 

Αµπέλια 553 720 1.189 68 1.522 4.052 1,73 

Γη λαχανοκήπων  
(κηπευτική γη) 186 165 661 196 972 2.180 0,93 

Αγρανάπαυση 1 - 5 
ετών 651 2.314 1.596 1.145 3.184 8.890 3,79 

∆ιάφορες καλ/γειες 622 488 92 935 1.729 3.866 1,65 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 37.100 13.899 67.969 25.220 90.131 234.319 100,00 

Πηγή: ΕΣΥΕ  (2003)        
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Κατανοµή καλλιεργειών κατά ∆ήµο 

      (εκτάσεις σε στρέµµατα) 

ΚΛΑ∆ΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / 

∆ΗΜΟΙ 
ΑΙΑΝΗ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΛΙΜΕΙΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΛ/ΓΕΙΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ    
% 

Σιτάρι µαλακό 1.540 360 375 3.570 8.390   14.235 6,08 

Κριθάρι 1.845 900 615 1.880 4.602   9.842 4,20 

Σιτάρι σκληρό 29.919 120 59.185 14.495 50.908   154.627 65,99 

Σίκαλη 187     40 1.655   1.882 0,80 

Καλαµπόκι 149 182 78 982 9.302   10.693 4,56 

Κρόκος 300   2.500       2.800 1,19 

Μηδική (πολυετές
τριφύλλι) 240 327 525 1.533 2.534   5.159 2,20 

Καπνός  757   969 210 1.932   3.868 1,65 

∆ενδρώδεις 
καλλιέργειες 151 8.323 184 166 3.401   12.225 5,22 

Αµπέλια 553 720 1.189 68 1.522   4.052 1,73 

Γη 
λαχανοκήπων  
(κηπευτική γη) 186 165 661 196 972   2.180 0,93 

Αγρανάπαυση 
1 - 5 ετών 651 2.314 1.596 1.145 3.184   8.890 3,79 

∆ιάφορες 
καλ/γειες 622 488 92 935 1.729   3.866 1,65 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

37.100 13.899 67.969 25.220 90.131   234.319 100,00 

Πηγή: ΕΣΥΕ  (2003) 

 

4.1.1. Aρδευτικά έργα – αρδευόµενες εκτάσεις 

 
Στις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής και ιδιαίτερα σ’ αυτές που βρίσκονται 

περιµετρικά της λίµνης, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αρδευτικά έργα, 

αξιοποιώντας κυρίως νερά από τη λίµνη. Συνολικά αρδεύονται κάθε χρόνο περίπου 

33.000 στρέµµατα.  Οι εκτάσεις που δύνανται να αρδευτούν από συλλογικά 

αρδευτικά έργα ανέρχονται στις 43.000 στρ.  

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται αναλυτικά η αρδευτική κατάσταση στις 

γεωργικές περιοχές περιµετρικά της λίµνης.   



 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 
 

[121/q1t1a-11.doc] [25/02/2008] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 32/79 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Αρδευόµενες και αρδευθείσες  εκτάσεις  

 ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΡ∆ΕΥΘΕΙΣΕΣ 
 

∆ΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ 200 1.000 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 12.200 10.700 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ --- --- 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 1.200 1.200 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 29.600 18.000 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ  340 340 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Συλλογικά αρδευτικά έργα 

ΧΡΩΜΙΟΥ 1.000 στρ. 

ΣΕΡΒΙΩΝ 25.000 στρ. 

ΡΟ∆ΙΤΗ 600 στρ. 

ΜΕΣΙΑΝΗΣ 2.000 στρ. 

ΙΜΕΡΩΝ 2.000 στρ. 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 12.400  στρ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ" 
 

∆ΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3 

ΑΙΑΝΗΣ 26 

ΑΣΚΙΟΥ 27 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 31 

ΒΕΡΜΙΟ 47 

ΒΛΑΣΤΗΣ 0 

∆ΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ 6 

ΕΛΙΜΕΙΑΣ 38 

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 58 

ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 8 

ΚΟΖΑΝΗΣ 62 

ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ 15 

ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 15 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 

ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 12 

ΣΕΡΒΙΩΝ 76 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 33 

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 25 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 500 

Πηγή: ∆νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας και Ν.Α. Κοζάνης (έτη, 1986 έως 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Αξιόλογα τοπικά προιόντα 

 
Η περιοχή παράγει άριστης ποιότητας γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. 

Μπορούµε να πούµε ότι υπάρχει σχετική εξειδίκευση µε την γεωργική παραγωγή 

να εντοπίζεται στο πεδινό τµήµα και την κτηνοτροφική στην ορεινή ζώνη.  
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• Οπωρικά (µήλα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, κεράσια) 

• Κηπευτικά 

• Κτηνοτροφικά προιόντα (κρέας, γάλα, τυρί, ξινοτύρι κ.ά.) 

• Βιολογικά προϊόντα (γεωργικά και κτηνοτροφικά) 

• Κρασί  - Τσίπουρο 

Οι δρόµοι του Κρασιού 

Ολόκληρη η παραλίµνια περιοχή είναι ενταγµένη στο δίκτυο «δρόµοι του κρασιού 

των λιµνών» µέσω της οργάνωσης «Ενωση οινοποιών αµπελουργών της Βόρειας 

Ελλάδας» (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.), λόγω της ύπαρξης αξιόλογων οινοπαραγωγών κέντρων 

(αµπέλια, οινοποιεία, εστιατόρια κλπ.). Τα τελευταία χρόνια έχουν αναλυθεί 

σηµαντικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στον τοµέα του κρασιού και του 

αµπελιού, στην κατεύθυνση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που αξίζει να 

επεκταθούν, να προβληθούν και να αποτελέσουν εφαλτήριο τόσο για την 

πρωτογενή παραγωγή όσο και για το εισόδηµα της περιοχής. 

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η περιοχή σχετίζονται µε µία σειρά από 

φυσικούς παράγοντες. 

• Το έδαφος, σ’ όλες σχεδόν τις παραλίµνιες περιοχές είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλο για την αµπελοκαλλιέργεια. 

• Η ηλιοφάνεια, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά της λίµνης ευνοεί την πρώιµη 

ωρίµανση των σταφυλιών και την ποιότητα των παραγόµενων οίνων. 

• Η προστασία που προσφέρει ο ορεινός όγκος του όρους σκοπός για την 

αποφυγή βόρειων ψυχρών ανέµων. 

• Οι επικρατούσες υψηλές θερµοκρασίες σε σχέση µε το χώρο της ∆υτικής 

Μακεδονίας.  
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∆ρόµοι του κρασιού – δρόµοι των λιµνών 

 

4.2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η ευρύτερη περιοχή (κυρίως η ορεινή), είναι από παράδοση γεωργική και κυρίως 

κτηνοτροφική. Ο ζωικός πληθυσµός και οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, 

αποτελούσαν από παλιά τη βάση της αγροτικής οικονοµίας, σε όλη την έκταση της 

περιοχής.  

Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται κυρίως στους ορεινούς οικισµούς και σ’ αυτούς που 

βρίσκονται εγγύτερα στους ορεινούς όγκους εκµεταλλευόµενοι τους διαθέσιµους 

βοσκότοπους. Η µορφή εκτροφής για τα αιγοπρόβατα είναι κυρίως η ποιµενική – 

κοπαδιάρικη και µόνο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή στις σταβλισµένες 

µορφές. Ο κύριος όγκος των αιγοπροβάτων εντοπίζεται στην ορεινή ζώνη από 

οικισµός Καστανιάς (∆ήµου Σερβίων) έως κοινότητα Λιβαδερού και οικισµό Ελάτης 

(∆ήµου Καµβουνίων). 

Εκτροφή βοοειδών έχουµε στα πεδινά τµήµατα.  
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Οι άλλοι κλάδοι του πρωτογενή τοµέα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία και µελισσοκοµία 

έχουν περιορισµένη συµµετοχή στην απασχόληση και το εισόδηµα.  

Αν και υπάρχουν τάσεις εντατικοποίησης όλων των µορφών εκτροφής των ζώων, 

µε έµφαση στις ιδιοπαραγόµενες – καλλιεργούµενες ζωοτροφές, τα φυσικά λιβάδια 

(οι βοσκότοποι όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται) που αποτελούν ένα φυσικό 

πλούτο δεν θα χάσουν τη σηµασία τους και θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των «χρήσεων γης» και της «βλάστησης», οι βοσκότοποι 

είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση φυσικός πόρος της περιοχής.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Κτηνοτροφικό κεφάλαιο 
 

 Αγελάδες Πρόβατα Αίγες 

Αιανής 149 5.492 1.3902 

Βελβεντού 55 2.207 1.504 

Ελίµειας 224 2.918 1.112 

Καµβουνίων 118 9.378 6.758 

Σερβίων 2020 24.694 26.182 

Λιβαδερό 550 13.800 6.800 

Σύνολο Ν. Κοζάνης 10.836 141.832 92.436 

 
Σηµειώνουµε ότι η περιοχή διαθέτει ένα σφαγείο (Σερβίων) που λειτουργεί σε ετήσια βάση και 
εποχικά ( Λιβαδερό, Αιανή, Βελβεντό). 
 

4.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Το πρόγραµµα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου προβλέπει για την νέα 

προγραµµατική περίοδο,  ανάµεσα στα άλλα παρεµβάσεις όπως:     

1. Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού – κατάρτιση 

 

Κατάρτιση σε θέµατα σχετικά µε βιολογική και ολοκληρωµένη γεωργία και κτηνοτροφία, 

νέες τεχνικές παραγωγής χαµηλών ενεργειακών εισροών και κόστους, καλλιέργειας 

ενεργειακών και αρωµατικών φυτών, ενηµέρωση για νέες καλλιέργειες, διαχείριση των 

εκµεταλλεύσεων, ενηµέρωση για µεθόδους προώθησης προϊόντων, νέες καταναλωτικές 

τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς, κλάδοι παραγωγής µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 

κατάρτιση µεταποιητών και εργαζοµένων σε µεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λ.π. 
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2. Αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και εµπλουτισµός του αγροτικού προϊόντος σε όρους 

ποιότητας και καινοτοµίας  

∆ιαλογή, τυποποίηση, συσκευασία, καθετοποίηση της παραγωγής, παραγωγή νέων 

µεταποιηµένων προϊόντων, προώθηση της εµπορίας – διαφήµιση κ.λ.π. 

3. Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και 

προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας  

Εγγειοβελτιωτικά έργα, εµπλουτισµός υδροφόρου ορίζοντα, µικρά έργα υποδοµής, 

ταµιευτήρες, αρδευτικά, αγροτική οδοποιία. 

4. Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία.  

HACCP, ISO, AGRO 1 &2, EUREPGAP, Βιολογική και ολοκληρωµένη πιστοποίηση 

(γεωργία – κτηνοτροφία). 

5. ∆ιατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου που διαµόρφωσε η 

γεωργική δραστηριότητα  

Εµπλουτισµός οργανικής ουσίας εδαφών (αγρανάπαυση – αµειψισπορά), 

εκτατικοποίηση παραγωγής (συνεργασία γεωργών – κτηνοτρόφων για την αµοιβαία 

επωφελή αξιοποίηση βοσκοτόπων), διατήρηση τοπικών ποικιλιών, διαχείριση 

γεωργικών αποβλήτων,  σωστή χρήση αγροχηµικών,  διατήρηση αγροτικού τοπίου. 

Μετεγκαταστάσεις κτηνοτροφικών µονάδων, βελτίωση ποιµνιοστασίων, διαχείριση 

λυµάτων, διατήρηση ντόπιων φυλών.  

6. Αναβάθµιση της Ποιότητας ζωής και διαµόρφωση συνθηκών πολυαπασχόλησης 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

• Προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

7. Ανάπτυξη διαφοροποιηµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

• Ενθάρρυνση για τη διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

• ∆ηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων για την προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του οικονοµικού ιστού 

• Ενίσχυση εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 
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8. Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής  

• Υποδοµές  - Υπηρεσίες (τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, ύδρευση) 

• Προώθηση της έννοιας της ισότητας - Υπηρεσίες για την στήριξη, διευκόλυνση, 

κατάρτιση των γυναικών και µειονεκτούντων ατόµων. 

• ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς  -Ανακαίνιση και ανάπτυξη 

των χωριών. 

Εξειδικεύοντας τους στόχους της νέας προγραµµατικής περιόδου για την αγροτική 

οικονοµία στην παραλίµνια περιοχή µπορούµε να επισηµάνουµε ότι η περιοχή έχει όλα 

τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις να συνεχίσει να αποτελεί  

χώρο παραγωγής ανταγωνιστικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων :   

� ∆ιαθέτει καλλιεργούµενες εκτάσεις αρδευόµενες και µη, βοσκοτόπους, γνώση 

της παραγωγικής διαδικασίας, παράγει προϊόντα άριστης ποιότητας.  

� ∆ιαθέτει, παρά την δηµογραφική συρρίκνωση  ανθρώπινο δυναµικό. Όπως 

φαίνεται από τα στοιχεία των νέων αγροτών η περιοχή έχει το 40% περίπου 

των νέων αγροτών του νοµού Κοζάνης.  

� ∆ιαθέτει υποδοµές στήριξης της αγροτικής παραγωγής συνεταιρισµοί 

(Βελβεντό, Κρόκος ), µονάδες εµπορίας και µεταποίησης. 

� Έχει στη διάθεσή της για την επόµενη προγραµµατική περίοδο σηµαντικούς 

χρηµατοδοτικούς πόρους.  
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5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  

 

Στην περιοχή, µέχρι σήµερα, έγιναν σηµαντικά βήµατα στον τοµέα των τουριστικών 

υποδοµών και στην ανάδειξη των διαθεσίµων. Οι σηµαντικότερες επενδύσεις είναι :      

� Πλωτό λιµάνι στην περιοχή Νεράιδας 

 Το έργο κατασκευάσθηκε από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης µε 

σκοπό τον ελλιµενισµό των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.  

� Μουσείο Αιανής  

Στο µουσείο εκτίθενται τα ευρήµατα που έχουν αποκαλυφθεί από τις 

ανασκαφές την ευρύτερη περιοχή της Αιανής από την προϊστορική εποχή 

µέχρι τους Ρωµαϊκούς χρόνους. Το µουσείο αποτελεί σύγχρονη κατασκευή 

που ακόµη βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών 

από όλη την Ελλάδα. 

� Κάστρο Σερβίων 

Αποτελεί το σηµαντικότερο βυζαντινό µνηµείο της περιοχής και ένα από τα 

πλέον αξιόλογα σε πανελλαδικό επίπεδο. 

� Λαογραφικά – ιστορικά µουσεία συλλογές 

� Βελβεντό. Σε παραδοσιακό διατηρητέο κτίσµα στεγάζεται  το αρχαιολογικό και 

Βυζαντινό µουσείο το οποίο στεγάζει ευρήµατα από τις αρχαιολογικές έρευνες 

της περιοχής και αρκετές βυζαντινές εικόνες και κειµήλια.  

� Σέρβια. Σε παραχωρηµένο οίκηµα στο κέντρο των Σερβίων στεγάζεται το 

λαογραφικό µουσείο του Μορφωτικού Οµίλου ¨Τα Κάστρα’ µε αξιόλογα 

εκθέµατα της καθηµερινής ζωής και των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

παλαιότερων χρόνων. 

� Καστανιά. Στον παλαιό οικισµό της Καστανιάς στο κτίριο του σχολείου 

στεγάζεται το λαογραφικό µουσείο του Μορφωτικού συλλόγου. Στο µουσείο 

εκτίθενται αξιόλογα αντικείµενα της αγροτικής και κτηνοτροφικής ζωής του 

οικισµού. 
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� Μουσείο µακεδονικού αγώνα στο Βούρινο 

Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό του Χρωµίου του δήµου Αιανής βρίσκεται 

το µουσείο του µακεδονικού αγώνα σε ένα χώρο από τον οποίο ξεκίνησε το 

1878 ο µακεδονικός αγώνας  για την ένωση µε την µητέρα  Ελλάδα. Το 

υπαίθριο µουσείο απλώνεται σε έκταση 30 στρεµ. Και περιλαµβάνει προτοµές 

αγωνιστών, βρύσες, λιθόστρωτα µονοπάτια, διάφορες επιγραφές κ.λ.π. 

� Μοναστήρια 

Η περιοχή διαθέτει µεγάλο αριθµό θρησκευτικών µνηµείων και εκκλησιών από 

τα οποία ξεχωρίζουν, για την επισκεψιµότητα τους τα µοναστήρια της Αγίας 

Τριάδας στο Βελβεντό και του Ιλαρίωνα στην  Αιανή.   

� Ξενώνες 

Ξενώνες σε λειτουργία βρίσκονται στους οικισµούς Αιανής, Σερβίων, Νεράιδας, 

Βελβεντού, Καταφυγίου. Συνολικά στην περιοχή βρίσκονται σε λειτουργία ή 

στο στάδιο της ολοκλήρωσης 11 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µε δυναµικότητα 

119 δωµάτια και 263 κλίνες. 

� Χώροι εστίασης 

Χώροι εστίασης σε καθηµερινή λειτουργία βρίσκονται στους οικισµούς Αιανής, 

Καισαρειάς, Χρωµίου, Ρυµνίου, Σερβίων,  Πολυρράχου, Τρανοβάλτου, Ελάτης, 

Λιβαδερού, Νεράιδας, Βελβεντού, Καταφυγίου, Βαθυλάκκου, Λευκάρων. Στους 

υπόλοιπους οικισµούς λειτουργούν κυρίως Σαββατοκύριακα.  

� Επισκέψιµα αξιοθέατα φυσικού περιβάλλοντος  
 

� Μπουχάρια Μικροβάλτου 
 
� Φαράγγι Σερβίων 
 
� Σκεπασµένο Βελβεντού 

 
 

� Ναυτικός  Όµιλος Κοζάνης 

Στην περιοχή της Νεράιδας λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια εγκαταστάσεις 

του Ναυτικού Οµίλου Κοζάνης.   
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� Πίστα αιωροπτερισµού 

Βρίσκεται πάνω από τον οικισµό Καστανιάς του ∆ήµου Σερβίων. Κάθε χρόνο 

διεξάγεται πανελλήνιο πρωτάθληµα αιωροπτερισµού µε µεγάλη συµµετοχή. 

� Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Βελβεντού 

Στο Βελβεντό  χωροθετήθηκε, από το Υπουργείο Παιδείας και λειτουργεί το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µια σηµαντική υποδοµή που 

απευθύνεται κυρίως σε νέους µαθητές, σπουδαστές, επιστήµονες κ.λ.π. 

� Χώροι πολιτιστικών και λαογραφικών εκδηλώσεων 

Σήµερα αξιόλογοι υπερτοπικοί χώροι όπου πραγµατοποιούνται πολιτιστικές 

και λαογραφικές εκδηλώσεις βρίσκονται στην περιοχή Σερβίων(γέφυρα) στην 

περιοχή Καισαρειάς, στην περιοχή Ρυµνίου (πλατανόδασος). 

� Θεσµοθετηµένες ∆ραστηριότητες 

� Κολυµβητικός διάπλους της λίµνης (περιοχή γέφυρας)  

� Ποδηλατικός γύρος της λίµνης (Σέρβια) 

� Αγώνας δεξιοτεχνίας αυτοκινήτου Βελβεντό 

Το σύνολο των διαθέσιµων υποδοµών και θεσµών που καταγράφονται δεν 

εξυπακούεται ότι είναι σε ολοκληρωµένη µορφή ή λειτουργία. ∆ιαφορετικός 

είναι και ο βαθµός ολοκλήρωσης αλλά και η συνεισφορά στην τοπική 

ανάπτυξη. Είναι όµως τα  αναγνωρίσιµα στοιχεία που έχει να επιδείξει 

σήµερα η περιοχή.  

 

� Ορειβατικά καταφύγια (Πιέρια) 

 

� Κατασκηνώσεις Αγίας Τριάδας (Βελβεντό) 
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ΧΑΡΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Μ Ε Ρ Ο Σ   Ε’ 
 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΑΠΕΙΛΕΣ) 

 

1.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

+ Η µεγάλη έκταση της λίµνης. 

Η λίµνη καταλαµβάνει έκταση 72km2.  . 

+ Η καλή ποιότητα του νερού  

Η συχνότητα ανανέωσης των νερών είναι 1,3 φορές το χρόνο. 

+ Αξιόλογη ποσοτικά και ποιοτικά γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. 

Στην περιοχή εκτρέφεται  περίπου το 1/3 του κτηνοτροφικού κεφαλαίου του 

νοµού και υπάρχουν οι περισσότερες συλλογικά αρδευόµενες εκτάσεις µε 

σηµαντική παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η παραγωγή αυτή µπορεί να 

τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών µε άριστης ποιότητας 

αγροτικά προϊόντα. 

+ Η ύπαρξη περιµετρικά δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων στις οποίες 

µπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες.  

Οι περισσότερες διαθέσιµες εκτάσεις βρίσκονται στην περιοχή του ∆ήµου 

Σερβίων. 

+ Συνδυασµός υδάτινου και ορεινού στοιχείου.  

Έντονο φυσικό ανάγλυφο µεταξύ ορεινού όγκου και λίµνης Πολυφύτου. Η 

ποικιλοµορφία του φυσικού ανάγλυφου   και   η   φυσική   οµορφιά   του   

τοπίου   αποτελούν ιδανικές προϋποθέσεις για ανάπτυξη τουριστικών και 

αθλητικών δραστηριοτήτων. 
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+ Λιµναία αλιεία.  

Υπάρχουν περιθώρια να εξελιχθεί σε σηµαντική αλιευτική µονάδα. 

+ Η ύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή αξιόλογων φυσικών, ιστορικών και 

αρχαιολογικών χώρων.  

Σε όλη την έκταση της περιοχής υπάρχουν ενδιαφέροντα τα οποία µπορούν να 

την αναδείξουν σαν τόπο προορισµού  

+ Η ύπαρξη σηµαντικών οικισµών περιµετρικά της λίµνης.  

Η ύπαρξη των  οικισµών  Αιανής,  Σερβίιων  και Βελβεντού  που αποτελούν 

τοπικά κέντρα εξυπηρετήσεων τόσο των κατοίκων όσο και των οικισµών  

αποτελούν  σηµαντικό  πλεονέκτηµα .   

1.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

− Χαµηλή ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος και της αισθητικής 

εµφάνισης των οικισµών.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την απουσία από όλη την περιοχή παραδοσιακού 

οικισµού και ο µόνος οικισµός που µπορεί να χαρακτηρισθεί  ενδιαφέρων είναι 

ο οικισµός του Βελβεντού. 

− Υποβάθµιση περιβάλλοντος λόγω ανεξέλεγκτης απόθεσης 

απορριµµάτων και άλλων περιττών υλικών.  

 Η ανεξέλεγκτη απόρριψη οικιακών  και οικοδοµικών απορριµµάτων  λειτουργεί 

απωθητικά προς τον επισκέπτη της περιοχής και  λειτουργεί αρνητικά στο 

τουριστικό προφίλ της περιοχής.  

− Απουσία εµπειρίας του ανθρώπινου δυναµικού σε ζητήµατα παροχής 

τουριστικών υπηρεσιών.  

Ο µέχρι πριν λίγα χρόνια καθαρά αγροτικός χαρακτήρας της οικονοµίας δεν 

ευνοούσε την απόκτηση γνώσης και εµπειρίας στην παροχή υπηρεσιών και ο 

κίνδυνος ερασιτεχνικής λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

είναι ορατός. 
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− Έλλειψη  τουριστικών  υποδοµών κλίµακας οι οποίες να αποτελούν 

πόλους αναφοράς για την περιοχή.    

Το  φυσικό  τοπίο,  οι παραδοσιακοί οικισµοί, οι αρχαιολογικοί χώροι και το 

υδάτινο στοιχείο, δεν αξιοποιούνται τουριστικά και υποβαθµίζονται. 

− Αδυναµία ή δυσκολία  πρόσβασης στις ακτές της λίµνης.  

Οι ακτές της λίµνης µένουν αναξιοποίητες και υποβαθµίζεται µε αυτόν τον 

τρόπο, η αισθητική και οικολογική αξία του χώρου. 

− Έλλειψη ολοκληρωµένης πληροφόρησης και σήµανσης παραλίµνιας 

περιοχής.   

Οι πολυάριθµες αρχαιολογικές θέσεις που έχουν ανακαλυφθεί στις όχθες της 

λίµνης µένουν απαρατήρητες (όσες δεν πλήττονται από τα νερά της λίµνης) 

λόγω έλλειψης σήµανσης, πράγµα που οδηγεί στην υποβάθµιση τους. 

1.3 ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

↓ Ρύπανση 

Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων, καθυστέρηση στην κατασκευή 

βιολογικών καθαρισµών των παραλίµνιων οικισµών και υποβάθµιση της 

ποιότητας του νερού από τη ρύπανση που προκαλούν οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

↓ Ανταγωνιστικότητα άλλων περιοχών – τουριστικών  προορισµών 

περισσότερο αναγνωρίσιµων:  

 Η λίµνη βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τη λίµνη της Καστοριάς και τις 

Πρέσπες που έχουν αναπτυγµένη τουριστική δραστηριότητα. 

↓ Υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

Το ενδεχόµενο να µεταφερθούν στην περιοχή τα αρνητικά των υπηρεσιών που 

επικρατούν στους προορισµούς µαζικού τουρισµού είναι ορατό. Η ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών αποτελεί την Λυδία λίθο της όποιας τουριστικής 

ανάπτυξης.   
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1.4 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

� Ένταξη στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νοµού Κοζάνης  

Η περιοχή εντάσσεται στις προτεραιότητες τουριστικής ανάπτυξης του νοµού 

Κοζάνης και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Χωροταξικό 

Σχέδιο Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης των 

Περιφερειών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας του ΕΟΤ, ΠΕΠ ∆υτικής 

Μακεδονίας, Επιχειρησιακά Σχέδια ΟΤΑ και LEADER, ΟΠΑΑΧ).  

� Συνεχής διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος 

Η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και η συνεχής βελτίωση του επιπέδου 

ζωής ευνοούν τις µετακινήσεις και την αναζήτηση προορισµών που 

προσφέρουν κάτι το αυθεντικό, παραδοσιακό. Από αυτή την άποψη το 

τουριστικό προϊόν συνεχώς θα διευρύνεται και όσοι προορισµοί έχουν την 

ανάλογη ετοιµότητα θα ωφελούνται οικονοµικά.  

� Ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού  

Το πρόβληµα της πρόσβασης που µέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν βασικό εµπόδιο 

για την τουριστική κίνηση σε όλη τη ∆υτική Μακεδονία, εποµένως και στην 

περιοχή, έχει αµβλυνθεί σε µεγάλο βαθµό από την λειτουργία της Εγνατίας 

Οδού.  

� Ένταξη  περιοχής  σε  ένα  ευρύτερο  τουριστικό  δίκτυο 

Ενδεικτικά αναφέρονται  οι Πρέσπες, το Νυµφαίο, η λίµνη της Καστοριάς, η 

Βάλια Κάλντα, Καθιέρωση τοπικών προϊόντων στην αγορά. Η περιοχή έχει 

σηµαντικό αριθµό τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, όπως ο κρόκος 

Κοζάνης καθώς και τυροκοµικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα των οποίων η 

προώθηση θα τονώσει οικονοµικά την περιοχή. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ   ∆’ 
 

 
 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 
Σε επίπεδο σχεδιασµού κατά την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, η 

ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα στην περιοχή και γενικότερα στην Περιφέρεια 

∆υτικής Μακεδονίας περνά µέσα από: 

• Την ένταξή του στον περιφερειακό σχεδιασµό ως προτεραιότητα για τη 

διαφοροποίηση της παραγωγικής δοµής της περιοχής και την αύξηση του 

παραγόµενου εισοδήµατος. 

• Τη χρηµατοδότηση δράσεων ενίσχυσης υποδοµών του τουριστικού προϊόντος, 

µε την υλοποίηση προγραµµάτων εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. 

• Την υλοποίηση δράσεων προβολής των τουριστικών πόρων και προορισµών 

της περιφέρειας.  

• Την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στις περιοχές τουριστικού 

προορισµού. 

• Την ενεργοποίηση φορέων προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του τουρισµού σε 

θεσµικό επίπεδο.  

Ειδικότερα, µέσω των δράσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων προτείνονται επενδυτικές πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό να 

ενισχύσουν τον εναλλακτικό τουρισµό, όπως: 

• ∆ηµιουργία - εκσυγχρονισµός καταλυµάτων και χώρων εστίασης  (ξενοδοχείων, 

ξενώνων, ενοικιαζοµένων δωµατίων, παραδοσιακών εστιατορίων σε ορεινές και 

αγροτικές περιοχές). 

• Ενίσχυση υπηρεσιών προώθησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων (γραφεία 

αγροτουρισµού – οικοτουρισµού, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αθλητικές 

δραστηριότητες κλπ.). 
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• Ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών ιστορικού ενδιαφέροντος.  

• Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάδειξη της ιστορίας και του 

πολιτισµού. 

Οι επενδυτικές αυτές πρωτοβουλίες κατά την επόµενη περίοδο µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν τόσο από το 4ο ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας όσο και από το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) ∆υτικής Μακεδονίας. 

Σηµαντική επίσης δυνατότητα δίνεται και µέσω του νέου θεσµού των Συµπράξεων 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

να υλοποιήσουν µεγάλου προϋπολογισµού επενδύσεις για αξιοποίηση υποδοµών 

τουριστικής ανάπτυξης.   

Η  αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής  θα στηρίζεται σε τρείς   άξονες : 

� Τις τεχνικές υποδοµές οι οποίες θα ενοποιήσουν λειτουργικά όλη την περιοχή, 

θα ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή και θα διευκολύνουν την πρόσβαση 

προς οδικούς άξονες  και προς περιοχές µε κοινά αναπτυξιακά ενδιαφέροντα.  

Οι σχετικές παρεµβάσεις θα αφορούν : 

� Συνδέσεις µε Εγνατία οδό για διευκόλυνση της πρόσβασης από και προς την 

περιοχή.  

� Συνδέσεις µεταξύ των οικισµών για να ενισχυθεί η συνοχή και η 

λειτουργικότητα όλης της περιοχής. 

� ∆ιανοίξεις δρόµων  κυρίως στην παραλίµνια περιοχή για να δοθεί η 

δυνατότητα επιχειρηµατικής αξιοποίησης της λίµνης.   

� Επέκταση   αρδευτικού   βόρειας   ζώνης  ( περιοχές Αιανής,  Καισαρείας  και  

Σπάρτου) µε στόχο τη δυνατότητα διεύρυνσης των  δυναµικών  καλλιεργειών. 

� Ολοκλήρωση ΥΗΣ Ιλαρίωνα. 

� Την ποιότητα του οικιστικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η µορφή 

της τουριστικής  ανάπτυξης που προκρίνεται για την περιοχή προϋποθέτει  

ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος τόσο για  τους κατοίκους όσο και για τους 

επισκέπτες.  

Οι σχετικές παρεµβάσεις θα αφορούν : 
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� Κατάταξη των οικισµών κατά προτεραιότητα οικιστικής παρέµβασης. Μελέτες 

και έργα αναπλάσεων και αναδείξεων. 

� Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού στους παραλίµνιους οικισµούς 

� Πλήρης αποκατάσταση των παράνοµων χωµατερών, µέτρα αποτροπής νέων 

χωµατερών, της ρύπανσης ελεύθερων χώρων και ελεγχόµενη διαχείριση των 

οικοδοµικών µπαζών. 

� Τις υπηρεσίες οι οποίες θα αφορούν κυρίως τον τουρισµό ήπιας µορφής µε 

στόχο την εσωτερική αγορά. Η παροχή υπηρεσιών παρά τις επενδύσεις που 

έγιναν και την αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων του κλάδου παραµένει 

σε χαµηλό επίπεδο. Η παραλίµνια περιοχή διαθέτει σηµαντικές δυνατότητες 

ανάπτυξης του τουρισµού, δεδοµένου των πλεονεκτηµάτων της. Τα είδη του 

τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν είναι: 

- αθλητικός   τουρισµός,   

- ιστορικός   τουρισµός      

- πολιτιστικός τουρισµός. 

Αθλητικός   τουρισµός 

Η περιοχή προσφέρεται για την ανάπτυξη σειράς αθλητικών δραστηριοτήτων 

αλλά και την προετοιµασία αθλητών, λόγω των ευνοϊκών κλιµατολογικών και 

γεωµορφολογικών της συνθηκών. Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να 

αφορούν: 

� Rafting, Καγιάκ, Ορειβασία, Αναρρίχηση, Κωπηλασία. 

Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

προγραµµάτων που θα αφορούν τη δηµιουργία υποδοµών για τα αντίστοιχα 

αθλήµατα, υποδοµές που θα έχουν κοινή βάση την αξιοποίηση του υδάτινου 

στοιχείου. Ο Ναυτικός Όµιλος Κοζάνης δεν επαρκεί για την σωστή λειτουργία 

αθλητικών συλλόγων και η έλλειψη υποδοµών, όπως πλωτοί λιµενίσκοι, 

εξοπλισµός είναι εµφανής. Οπότε η κατασκευή µικρών προβλητών για τα 

σκάφη και ο εξοπλισµός των συλλόγων µε καγιάκ και τα λοιπά σκάφη είναι 

απαραίτητος. 
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Ιστορικός   τουρισµός      

Τα ιστορικά µνηµεία της περιοχής, τα οποία χρονολογούνται από την 

Προϊστορική κυρίως εποχής, ο αρχαιολογικός χώρος και το αρχαιολογικό 

µουσείο της Αιανής, τα κάστρα των Σερβίων κτλ. µπορούν να αποτελέσουν 

πόλο έλξης µέσα από την ανάδειξη τους και την ένταξη τους σε προγράµµατα 

δραστηριοτήτων συµβάλλοντας αποφασιστικά στην αύξηση της παραµονής και 

την µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των επισκεπτών της περιοχής. 

Τα αρχαιολογικά µνηµεία της περιοχής µένουν απαρατήρητα λόγω έλλειψης 

σήµανσης και διαφήµισης τους. Οι προϊστορικοί οικισµοί στις όχθες της λίµνης 

(όσες δεν πλήττονται από τα νερά της λίµνης) µένουν απαρατήρητοι και 

υποβαθµίζονται. Η ένταξη τους σε ένα πρόγραµµα που θα τις κάνει γνωστές 

στους τουρίστες είναι σηµαντική και η οργάνωση τους µε ξεναγούς, σήµανση, 

περίφραξη, διατήρηση απαραίτητη. 

Πολιτιστικός τουρισµός 

Ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από ήθη, έθιµα και 

παραδόσεις που διατηρούνται ζωντανές, αλλά και νεότερες δραστηριότητες 

που µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών. 

Η περιοχή έχει σηµαντικό αριθµό οικισµών που διατηρούν παραδόσεις και 

οργανώνουν εκδηλώσεις οι οποίες µε τη σωστή προώθηση µπορούν να 

αποτελέσουν πόλο έλξης για τους τουρίστες. 

Όπως και µε την περίπτωση του αρχαιολογικού τουρισµού η γνωστοποίηση 

των δραστηριοτήτων αυτών στο ευρύ κοινό είναι απαραίτητη. 

Σηµαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή είναι η 

δηµιουργία και αναβάθµιση των υποδοµών διαµονής και δραστηριοτήτων των 

τουριστών. 

Η διαµόρφωση και ενίσχυση δοµών/ µονάδων παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών αφορά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αναφορικά µε την 

παραµονή τους στην περιοχή και τις δραστηριότητες που µπορούν να 

αναπτύξουν, µέσω αντίστοιχων µηχανισµών (δοµές) η επιχειρήσεων 

(µονάδες). Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του Μέτρου αποτελεί η 

συνεργασία των ανωτέρω σχηµάτων µε υψηλούς όρους επαγγελµατισµού και 

ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
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Μια δραστηριότητα επίσης που θα µπορούσε να σχετίζεται µε την τουριστική 

ανάπτυξη και η οποία είναι σηµαντική για την οικονοµική ανάπτυξη της 

περιοχής είναι η προώθηση τοπικών προϊόντων. 

Οι σχετικές παρεµβάσεις  θα αφορούν : 

� Ενίσχυση νέων επιχειρηµατιών για οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων 

οργάνωσης και διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος.  

� Άµεσα έργα ανάπλασης ελεύθερων χώρων περιµετρικά της λίµνης. 

� Μελέτες και παρεµβάσεις αισθητικής βελτίωσης επισκέψιµων τουριστικών 

προορισµών - χώρων.  

� Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (παραδοσιακός τουρισµός, 

πολιτιστικός 

τουρισµός, εκπαιδευτικός τουρισµός, αρχαιολογικός τουρισµός, τουρισµός 

για 

νέους, τουρισµός Σαββατοκύριακου κ.α.). 

� ∆ράσεις ολοκληρωµένων δικτύων ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικού 

τοµέα. 

� Σήµανση των ορειβατικών διαδροµών και σύνδεση µε το µονοπάτι Ε4 

� ∆ράσεις εµπλουτισµού του τουριστικού τοµέα µε πολιτιστικά γεγονότα. 

� ∆ράσεις αξιοποίησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και φυσικών 

πόρων. 

� ∆ηµιουργία κοινωνικών δοµών και υποδοµών. 

� Ενέργειες   κατάρτισης   σε   θέµατα   παροχής   υπηρεσιών   ποιότητας   

στις 

τουριστικές δραστηριότητες.  

� ∆ιανοίξεις  δρόµων σε επιλεγµένα τµήµατα της παραλίµνιας ζώνης. 

� Φυτεύσεις και διαµορφώσεις στις ακτές της λίµνης. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  

2.1.1. Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων  

Με την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού η περιοχή η περιοχή είναι εύκολα 

προσβάσιµη από όλη τη βόρεια Ελλάδα και από το αστικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης.  

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ασφαλτοστρωµένο σε σχετικά καλή 

κατάσταση και η επικοινωνία µε όλους τους οικισµούς ικανοποιητική. Η συντήρησή 

του οδικού δικτύου εξυπακούεται ότι είναι συνεχής. Σηµειακές παρεµβάσεις για 

λόγους ασφάλειας προτείνονται σε οικισµούς που εξυπηρετούν σε κάποιο βαθµό 

υπερτοπικές µετακινήσεις, διανοµαρχιακές ή διαδηµοτικές. Παρεµβάσεις 

προτείνονται στους οικισµούς 

� Ρυµνίου, Γουλών, Αυλών 

Η πρόσβαση προς την περιοχή γίνεται βασικά από τον εθνικό δρόµο Κοζάνης 

Λάρισας ο οποίος είναι σε διαδικασία κατασκευής - βελτίωσης στα τµήµατα Κοζάνη 

– Ρύµνιο και Κοζάνη - Σέρβια . Επίσης έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα ¨Πίνδος¨ η 

οδική σύνδεση Ελάτη – Βουνάσα µέχρι τα όρια των νοµών Κοζάνης – Γρεβενών. 

Για να ενισχυθεί η συνοχή της περιοχής αλλά και για να αυξηθούν οι οδοί 

επικοινωνίας µε την Εγνατία Οδό και µε όµορες τουριστικά αναπτυσσόµενες 

περιοχές προτείνονται οι εξής οδικές συνδέσεις :  

� Ίµερα  - Αυγή – Πολύµυλος. Ο δρόµος προσφέρει πρόσβαση στην Εγνατία 

από το βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής. 

� Νεράιδα – Λεύκαρα – Καπνοχώρι. Ο δρόµος ενισχύει την συνοχή και την 

επικοινωνία µε την περιοχή των Μπουτζακίων και την Εγνατία οδό.  

� Καστανιά Σερβίων – όρια νοµών Κοζάνης – Πιερίας. Ο δρόµος συνδέει την 

ορεινή περιοχή Σερβίων µε τον άξονα Βελβεντό – Καταφύγι – Κατερίνη. 
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� Καστανιά Σερβίων – Λιβάδι Ελασσόνας. Ο δρόµος αποτελεί εναλλακτική 

διέξοδο προς το νοµό Λάρισας συνδέοντας Σέρβια – Καστανιά – Λιβάδι 

Ολύµπου. 

� Μπουχάρια (∆ήµος Καµβουνίων) – Λιβαδερό. Ο δρόµος ενισχύει την 

εσωτερική συνοχή στο νοτιοδυτικό τµήµα της περιοχής.  

� Λαζαράδες (∆ήµος Καµβουνίων) – Φρούριο (∆ήµος Καµβουνίων) 

� Καταφύγι Βελεβετού – Αγία Κυριακή - Ελατοχώρι  

 
2.1.2. Κατασκευή µικρών λιµνοδεξαµενών  

Ο συνδυασµός του υγρού στοιχείου µε τον ορεινό χώρο έχει ήδη αναφερθεί στα 

πλεονεκτήµατα της περιοχής. Η προστασία και επί πλέον ο εµπλουτισµός του 

ορεινού φυσικού περιβάλλοντος µε νέα στοιχεία επιδιώκεται µε τη δηµιουργία  

µικρών λιµνοδεξαµενών - ταµιευτήρων οι οποίες θα παρέχουν  περιβαλλοντική 

προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς µε τη δυνατότητα άµεσου εφοδιασµού των 

πυροσβεστικών οχηµάτων µε νερό  ενώ θα χρησιµεύουν και για αγροτουριστικές 

δραστηριότητες.  Πρώτης προτεραιότητας έργα είναι :  

� Ταµιευτήρας στη θέση «Βαλκανιές» του ∆ήµου Βελβεντού,  

� Ταµιευτήρας στη θέση «Καρατζά λάκκος» στο Λιβαδερό. 

� Ταµιευτήρας στη θέση Αικατερίνης Λάκκος Τριγωνικού (∆ήµος Σερβίων) 

Σε δεύτερη προτεραιότητα είναι µικρότερης έκτασης ταµιευτήρες στην περιοχή, 

Καστανιάς του ∆ήµου Σερβίων.  

Στην περιοχή του ∆ήµου Καµβουνίων µε δεδοµένη την σύντοµη ολοκλήρωση του 

φράγµατος Ιλαρίωνα δεν προτείνεται ταµιευτήρας.    

2.1.3. Αρδευτικό βόρειας ζώνης 

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιοχή Αιανής, Καισαρειάς, Σπάρτου, Βαθυλάκου. 

Το έργο θα αξιοποιεί νερό από το υδροηλεκτρικό φράγµα Ιλαρίωνα µε βαρύτητα. 

Συνολική έκταση για άρδευση 12.000 στρέµµατα. 

 



 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 
 

[121/q1t1a-11.doc] [25/02/2008] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 54/79 

2.2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

2.2.1. Βιολογικοί καθαρισµοί  

Η ποιότητα του περιβάλλοντος, ειδικά όταν σχετίζεται  µε την υγεία, αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στην τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής. Στη λεκάνη που 

περικλείει τη λίµνη βιολογικός καθαρισµός λειτουργεί µόνο στην πόλη της Κοζάνης. 

Οι υπόλοιποι οικισµοί διαθέτουν χωρίς καµιά επεξεργασία τα λύµατα τους σε 

ρέµατα τα οποία καταλήγουν στη λίµνη. Ηδη  έχουν  αρχίσει προκαταρκτικές 

µελέτες για την κατασκευή βιολογικών καθαρισµών. Επισηµαίνεται ότι η διαχείριση 

των αστικών λυµάτων και η επεξεργασία τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις (ΕΕΛ) 

αποτελεί υποχρέωση των τοπικών φορέων (ΟΤΑ Α’ βαθµού), σύµφωνα µε την 

91/271/ΕΟΚ οδηγία της Ε.Ε. και την ενσωµάτωση της οδηγίας αυτής στο Εθνικό 

∆ίκαιο µε την ΚΥΑ 5673/400 (ΦΕΚ 192Β / 14-3-1997).   

Προτεραιότητα και σύµφωνα µε την οδηγία δίνεται στους οικισµούς άνω των 2000 

κατοίκων. 

∆ήµοι :  

� Βελβεντού : Οικισµός Βελβεντού 

� Ελίµειας : Οικισµοί Κρόκου, Ανω Κώµης, Κάτω Κώµης, Καισαρειάς   

� Αιανής : Οικισµός Αιανής 

� Σερβίων : Οικισµοί Σερβίων, Πλατανορέµµατος, Ροδίτη, Μεσιανής, 

Βαθυλάκκου 

� Κοινότητα : Λιβαδερού 
 

2.2.2. Μελέτες και παρεµβάσεις αρχιτεκτονικής και οικιστικής αναβάθµισης οικισµών 

Το οικιστικό περιβάλλον που επηρεάζει άµεσα την ποιότητα ζωής, την αισθητική, 

την ελκτικότητα της περιοχής πρέπει να συµβαδίζει µε τα φυσικά, ιστορικά και 

πολιτισµικά  διαθέσιµα. Επίσης αποτελεί βασική  προϋπόθεση για τη συγκράτηση 

του πληθυσµού αλλά και για την αύξηση της επισκεψιµότητας.  

Τίθεται εποµένως το ζήτηµα αναβάθµιση της εικόνας των οικισµών. Είναι 

προφανές ότι όλοι οι οικισµοί έχουν ανάγκες βελτίωσης του οικιστικού τους 
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αποθέµατος. Πρέπει εποµένως να γίνει µια µελέτη καθορισµού των 

προτεραιοτήτων.  

Σε πρώτη φάση προτείνονται οι οικισµοί :   

� Σερβίων, Νεράιδας, Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου, Καστανιάς, Ελάτης. 

Σε δεύτερη φάση οι οικισµοί : Λιβαδερού, Παλαιογρατσάνου, Πολυφύτου, Γουλών, 

Ρυµνίου, Καισαρειάς, Ιµέρων, Μεσιανής, Ροδίτη.  

2.3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 

Η περιοχή προτείνεται να χαρακτηρισθεί σαν περιοχή οικοανάπτυξης.  

Σύµφωνα µε το Ν.  1650/86 Σαν περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται 

εκτεταµένες περιοχές που µπορούν να περιλαµβάνουν χωριά ή οικισµούς, εφόσον 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και 

πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σηµαντικές 

δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε την προστασία 

της φύσης και του τοπίου. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται: 

α) Η προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών τους. 

β) Η ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων που µπορεί να 

επιτευχθεί και µε την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων και των 

συνθηκών της τοπικής οικονοµίας. Στις περιοχές οικοανάπτυξης µπορούν να 

ασκούνται µικρής κλίµακας παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες 

προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική αρχιτεκτονική. 

Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε χρησιµοποίηση 

αγροτικών κατοικιών, ξενώνων, κάµπιγκ και άλλων κατασκευών. Βιοµηχανικές 

δραστηριότητες είναι δυνατό να επιτρέπονται, εφόσον ευνοούν την οικονοµική 

αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και δεν προκαλούν υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος ασυµβίβαστη µε το χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 

γ) Η εκπαίδευση και η µύηση του κοινού στους τρόπους και στις µεθόδους 

αρµονικής συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών. 

δ) Η ανάπαυση κα ι η αναψυχή του κοινού. 



 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 
 

[121/q1t1a-11.doc] [25/02/2008] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 56/79 

Οι παραπάνω σκοποί πραγµατοποιούνται µε βάση ειδικά σχέδια ανάπτυξης και 

διαχείρισης. 

2.3.1. Οικολογικη αναβάθµιση της λίµνης  

∆ιαχείριση 

Η επιδιωκόµενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής συµβαδίζει µε τη δηµιουργία 

περιβαλλοντικών συνθηκών οι οποίες να ευνοούν την προσέλκυση επισκεπτών και 

επενδυτών. Η  µέχρι σήµερα εµπειρία έδειξε ότι η οικολογική κατάσταση των 

περιµετρικών, της λίµνης, εκτάσεων παραµένει η ίδια όπως τον πρώτο χρόνο 

κατάκλισης.  Οι κυριότεροι λόγοι αυτής της κατάστασης είναι : 

• Μη οριοθέτηση της ζώνης απαλλοτρίωσης από τη ∆ΕΗ. 

• Καλλιέργεια των εκτάσεων µέχρι το όριο κατάκλισης. 

• Μειωµένο ενδιαφέρον του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για 

φυτεύσεις στις δηµόσιες και δηµοτικές εκτάσεις.  

Εφόσον θεωρείται δεδοµένη η  πολιτική βούληση για ουσιαστική και µακροχρόνια 

παρέµβαση στο λιµναίο οικοσύστηµα πρέπει να δροµολογηθεί η συγκρότηση ενός 

σχήµατος µε συµµετοχή όλων των φορέων της περιοχής : 

� ∆ιαχειριστικό σχήµα και σύστηµα διοίκησης για την συνολική  

παρακολούθηση και υλοποίηση των παρεµβάσεων.  

Καθαρισµός και αποκατάσταση όλων των παράνοµων χωµατερών 

Κατά την περιήγηση σε όλη την έκταση της περιοχής είναι αισθητή η ρυπογόνος 

και αντιαισθητική ύπαρξη ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριµµάτων και 

µπάζων. Η εικόνα αδικεί την περιοχή και την υποβαθµίζει στη συνείδηση των 

επισκεπτών. Η παρέµβαση µπορεί και πρέπει να γίνει άµεσα γιατί δεν απαιτείται 

µεγάλο κόστος.  Απαιτούµενες ενέργειες : 

• Κάλυψη όλων των χωµατερών και περίφραξη αυτών.  

• Αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων για επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους 

ρυπαίνοντες και κοινοποίηση σε όλους τους κατοίκους.  
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• Χωροθέτηση συγκεκριµένων χώρων. Για την αποφυγή επανάληψης 

παρόµοιων καταστάσεων προτείνεται όλοι οι παραλίµνιοι δήµοι να 

εκπονήσουν µια κοινή µελέτη χωροθέτησης χώρων απόθεσης οικοδοµικών 

υλικών και µπάζων.   

� Περιοχές παρέµβασης : Όλοι οι οικισµοί. 

Οριοθέτηση ζώνης απαλλοτρίωσης και χάραξη δρόµων 

Η ασαφής και σχεδόν στο σύνολο της έκτασης ακαθόριστη ζώνη απαλλοτρίωσης 

είναι αποτρεπτική για παρεβάσεις ανάπτυξης πρασίνου, χώρων ψυχαγωγίας, 

κ.λ.π. Επίσης λειτουργεί αποτρεπτικά στην κινητοποίηση επιχειρηµατιών της 

περιοχής οι οποίοι επιδιώκουν να επενδύσουν σε τουριστικές υποδοµές στην 

παραλίµνια ζώνη. Οι απαιτούµενες ενέργειες είναι : 

• Μελέτη οριοθέτησης της ζώνης απαλλοτρίωσης. Η µελέτη πρέπει να 

ξεκινήσει από τις ζώνες που προκρίνονται κατά προτεραιότητα. 

• ∆ιακοπή των καλλιεργειών στη ζώνη απαλλοτρίωσης 

• Ασφαλτόστρωση υφιστάµενου παραλίµνιου δρόµου Βελβενδού 

• Χάραξη περιµετρικών  δρόµων στα όρια της ζώνης απαλλοτρίωσης . 

Οι περιοχές προτεραιότητας για τη διάνοιξη οδών είναι : 

� Από το ύψος της Γέφυρας  Σερβίων µέχρι τον οικισµό Κρανιδίων .  

� Από το ύψος της Γέφυρας Σερβίων µέχρι το Βελβεντό. 

� Το τµήµα µεταξύ των οικισµών Σπάρτου -Καισαρειάς. 
 

 
Ανάπτυξη πρασίνου  
 
Η φυτεύσεις δένδρων ή θάµνων αποτελούν προϋπόθεση για την οικολογική 

αναβάθµιση της λίµνης και την ενίσχυση του τουριστικού χαρακτήρα της. Μέχρι 

σήµερα  σχετικές παρεµβάσεις έγιναν ελάχιστες µε ακατάλληλα για την περιοχή 

φυτά (πεύκα) . Η φύτευση παραλίµνιων  εκτάσεων πρέπει να γίνει µε τοπικά είδη 

βλάστησης ιτιές, λεύκες, πλατάνια, δρύες, σφενδάµια κ. λ. π .  Οι φυτεύσεις σε 

συνδυασµό µε την εξυγίανση και ενίσχυση των πλατανεώνων  θα ενοποιούν το 

οικολογικό σύστηµα της περιοχής συνδέοντας µε ζώνες πρασίνου το υγρό στοιχείο 

µε τα  ορεινά  τµήµατα.  
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Μετά την οριοθέτηση και διάνοιξη δρόµων πρέπει να αρχίσει η σταδιακή 

υλοποίηση προγράµµατος φυτεύσεων. Οι απαλλοτριωµένες εκτάσεις είναι περίπου 

2000 στρέµµατα στην ευρύτερη περιοχή της Καισαρειάς, 3000 στρ. στην ευρύτερη 

περιοχή των Σερβίων, 3000 στρ. στην περιοχή του Βελβεντού και περί τα 8000-

10000 στρέµµατα στην περιοχή του Ρυµνίου) 

� Όλη η παραλίµνια περιοχή αποτελεί περιοχή παρέµβασης.  

Προστασία και ανάπτυξη πανίδας 

Η στάθµη  της λίµνης µετά την κατασκευή του φράγµατος Ιλαρίωνα, αν δεν 

σταθεροποιηθεί, θα έχει µικρό εύρος ανόδου – πτώσης οπότε θα αποτελεί τόπο 

µόνιµης κατοικίας και αναπαραγωγής πουλιών  και αποδηµητικών και µη 

αποδηµητικών. Υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις (µικρές νησίδες) οι οποίες µε µια 

στοιχειώδη παρέµβαση µπορούν να γίνουν καταφύγια και τόποι αναπαραγωγής 

χωρίς να επηρεάζονται από την ανθρώπινη παρουσία. Τέτοιοι  χώροι υπάρχουν 

στην περιοχή Ιµέρων, Νεράιδας, Σερβίων, Ρυµνίου. Εποµένως σε κάποιες ζώνες ή 

στα όρια απαλλοτρίωσης πρέπει να απαγορευθεί το κυνήγι. 

2.3.2. Σήµανση – πληροφόρηση - προβολή 

Η σήµανση στην περιοχή είναι στοιχειώδης και οργανωµένη και συστηµατική  

πληροφόρηση των  επισκεπτών  δεν γίνεται. Το ζήτηµα της προβολής και 

προώθησης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος αποτελεί ουσιαστική 

µακροχρόνια παρέµβαση. Πρέπει εποµένως να αναχθεί σε προτεραιότητα  η 

παρέµβαση στους τοµείς σήµανσης – πληροφόρησης και προβολής της περιοχής.  

Άµεσες ενδεικτικές ενέργειες που προτείνονται είναι : 

� Σήµανση όλου του οδικού δικτύου  

� Έκδοση ενός πληροφοριακού οδηγού για όλη την περιοχή. Ο οδηγός αυτός να 

διανεµηθεί δωρεάν σε όλες τις τουριστικές µονάδες της περιοχής οι οποίες 

υποδέχονται επισκέπτες. 

� Έκδοση φωτογραφικού λευκώµατος.  

� Ένταξη της περιοχής σε εκπαιδευτικά εκδροµικά προγράµµατα.  
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2.3.3. Χώροι προσέγγισης σκαφών 

Με την κατασκευή στην περιοχή της Νεράιδας του πλωτού λιµανιού από την 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης αντιµετωπίσθηκε το πρόβληµα του 

ελλιµενισµού σκαφών (αλιευτικών και αναψυχής).  

Λόγω όµως της µεγάλης έκτασης που καταλαµβάνει η λίµνη πρέπει να 

χωροθετηθούν και να κατασκευασθούν µικρές συµπληρωµατικές υποδοµές 

περιµετρικά της λίµνης. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι 

οικισµοί και κυρίως οι επαγγελµατίες και ερασιτέχνες αλιείς. 

Με σειρά προτεραιότητας προτείνεται να κατασκευασθούν χώροι προσέγγισης 

σκαφών στις εξής περιοχές : 

� Καισαρειάς 

� Κρανιδίων. 

� Ιµέρων 

� Βελβεντού 

2.3.4. Ενίσχυση πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων   

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή συνεισφέρουν 

σηµαντικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς αλλά η σπουδαιότερη 

συνεισφορά τους είναι η εθελοντική κινητοποίηση νέων κυρίως ανθρώπων και η 

αφιλοκερδής προσφορά. 

Στα πλαίσια αυτά κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 

δικτυώσεων και συνεργασιών (διαδροµές λιµνών, πολιτιστικό Τρίγωνο Βεργίνα – 

∆ίον – Αιανή, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες, 

δρόµοι του κρασιού) 

2.3.5. ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων θέας – ψυχαγωγίας 

Για να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί το λιµναίο οικοσύστηµα πρέπει να δοθεί η 

ανάλογη δυνατότητα στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Προτείνεται η 

διαµόρφωση επιλεγµένων θέσεων :  

� ∆ιαθέσιµοι τρείς χώροι από βόρεια πλευρά Γέφυρας µέχρι φράγµα. 
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� Περιοχή «Παναγίας» Καισαρειάς (∆ήµος Ελίµειας) 

� Περιοχή «Γούρνες – Άγιος Κων/νος – Προφήτης Ηλίας (∆ήµος Ελίµειας) 

� Περιοχή Άγιος Αθανάσιος Κρανιδίων (∆ήµος Σερβίων) 

� Περιοχή στη διαδροµή Βελβεντό –Καταφύγι (∆ήµος Βελβεντού) 

� Περιοχή Καστανιάς (∆ήµος Σερβίων) 

� Περιοχή  «Βουνάσας» Ελάτη (∆ήµος Καµβουνίων) 

� Περιοχή Γιαρίκ αγάς Μεσιανής (∆ήµος Σερβίων) 

� Περιοχή Άγιος Χριστόφορος Προσηλίου (∆ήµος Σερβίων) 

� Περιοχή Άγιος Αθανάσιος οικισµού Μηλιάς  (∆ήµος Ελίµειας) 

2.3.6. Ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων   

Η περιοχή στο σύνολό της ενδείκνυται για  ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων όλη τη διάρκεια του έτους.   

� Όλη  η έκταση της λίµνης για κωπηλασία και για ψάρεµα  

� Περιοχή  Γέφυρας  : ( κωπηλασία, τοξοβολία, Rapel) 

� Βογγόπετρα  : Τρανόβαλτο:  τοξοβολία, Rapel, 4x4, ποδήλατο βουνού, 

ορειβατικά µονοπάτια. 

� Λιβαδερό 4x4, ποδήλατο βουνού, ορειβατικά µονοπάτια. 

� Προσήλιο – Γούλες :  αναρρίχηση, ορειβατικά µονοπάτια 

� Βούρινος -Χρώµιο : Ορειβασία. 

� Καταφύγι : Ορειβασία, µονοπάτια, ποδήλατο βουνού, ορειβατικό σκι, 

� Ελάτη : Ορειβασία, µονοπάτια.   

Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις για δηµιουργία Ανοικτού 

µουσείου ιστορικής εξέλιξης παραποτάµιων οικισµών του ρου του Αλιάκµονα 

καθώς και η Προµήθεια  οικοτουριστικού πλωτού µέσου ειδικών προδιαγραφών και 

εξοπλισµού ασφαλούς πλοήγησης. 
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2.3.7. Προτάσεις  σε προχωρηµένο µελετητικό επίπεδο  

� Αρχαιολογικό πάρκο 

Η παρουσία προϊστορικών ευρηµάτων γύρω από τη λίµνη Πολυφύτου οδήγησε 

στην διατύπωση πρότασης για τη δηµιουργία του πολύπλευρου αρχαιολογικού 

πάρκου στις παρυφές της λίµνης. Το Πάρκο αποτελεί σύνθεση ενός ευέλικτου 

συστήµατος κτιρίων και υπαίθριων χώρων που αφορούν τον προϊστορικό 

οικισµό και µιας διάχυτης ανάπτυξης των υπόλοιπων λειτουργιών του πάρκου 

µε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις χωρών διοίκησης, αναψυχής, 

φιλοξενίας, εργαστηρίων και σύγχρονου µουσειακού χώρου. Βασικός στόχος 

του έργου είναι η ανάδειξη, της ευρύτερης περιοχής µε ένα νέο τρόπο 

προσέγγισης της πολιτισµικής ιστορίας του ανθρώπου, η ενίσχυση της 

προϊστορικής έρευνας και των πειραµατικών/ ερευνητικών δραστηριοτήτων, η 

ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και η δυνατότητα µελλοντικής 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

� Αξιοποίηση πρώην οικισµού ∆ΕΗ στα Ίµερα 

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) Κοζάνης, στην προσπάθεια της 

αναβάθµισης - αξιοποίησης και τουριστικής ανάπτυξης της παραλίµνιας 

περιοχής της Λίµνης Πολυφύτου και γενικότερα της ανάπτυξης της ευρύτερης 

περιοχής, εκπόνησε µελέτη για την αξιοποίηση του εγκαταλελειµµένου 

οικισµού της ∆ΕΗ µε τη δηµιουργία εντός αυτού αυτοτελούς οργανωµένης 

τουριστικής εγκατάστασης. Ο οικισµός παραχωρήθηκε από τη ∆ΕΗ στην 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. 

Η εν λόγω εγκατάσταση θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες :  

� φυσικής αναψυχής και διηµέρευσης 

� παραµονής στην περιοχή µακράς χρονικής διάρκειας 

Η ύπαρξη και η λειτουργία µέχρι πριν από κάποιο διάστηµα του προσωρινού 

οικισµού του ΥΗΣ Πολυφύτου από τη µία πλευρά και η µοναδική από άποψη 

θέας θέση του οικισµού από την άλλη πλευρά, έδωσε τη δυνατότητα στη ΝΑ 

Κοζάνης να επιλέξει τη συγκεκριµένη έκταση για χωροθέτηση οργανωµένης 

τουριστικής εγκατάστασης.  



 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 
 

[121/q1t1a-11.doc] [25/02/2008] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Σελ. 62/79 

Η έκταση στην οποία ήταν κτισµένος ο προσωρινός οικισµός ΥΗΣ Πολυφύτου 

βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Σκοπού και σε αµφιθεατρική προς τη 

λίµνη του Πολυφύτου θέση. 

Σε όλη την έκταση παρατηρούµε κλίσεις εδάφους διαταγµένες σε µία φθίνουσα 

διάταξη προς τη λίµνη του Πολυφύτου. Οι κλίσεις κλιµακώνονται από ένα 

µέγιστο 80%-60% στα υψηλότερα µέρη του γηπέδου µέχρι το ελάχιστο 5%-0% 

πλησίον της λίµνης. 

Ο εν λόγω οικισµός εγκαταλείφθηκε από τις τελευταίες οικογένειες το 1992, και 

η ∆ΕΗ µέσα στα πλαίσια της ευρύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των 

παραλίµνιων οικισµών της περιοχής αποφάσισε να παραχωρήσει την εν λόγω 

έκταση µε τα υπάρχοντα κτίρια στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

Η θέση που κατέχει η έκταση (συνδυασµός φυσικού περιβάλλοντος λίµνης και 

βουνού), τα σηµαντικότατα αρχαιολογικά ευρήµατα που η αρχαιολογική 

σκαπάνη έφερε στο φως στον άξονα Σέρβια - Αιανή (Βυζαντινά κάστρα 

Σερβίων - Παραλίµνιοι οικισµοί - Νεκρόπολη - Αιανής) αποτελούν ισχυρά 

κίνητρα προσέλκυσης ξένων στη περιοχή, τάση που έχει αυξηθεί σηµαντικά τα 

τελευταία χρόνια. 

Η έκταση αυτή µε την πανοραµική της θέα και την υπάρχουσα υποδοµή της 

(όση από αυτή κριθεί κατάλληλη (κατόπιν µελέτης) και παραµείνει, όπως 

δρόµοι, βάσεις σπιτιών, γήπεδα tennis & basket) είναι σε θέση να διαµορφωθεί 

κατάλληλα και να αποτελέσει µια δυναµική - βιώσιµη τουριστική εγκατάσταση. 

Το έργο ήδη προτάθηκε να ενταχθεί στο νοµικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ. 

� Παρέµβαση στην περιοχή του Ναυτικού Οµίλου. 

Η πρόταση αφορά µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στον χώρο που σήµερα 

λειτουργεί ο Ναυτικός όµιλος και το πλωτό λιµάνι της Ν.Α. Οι παρεµβάσεις θα 

βοηθήσουν στην λειτουργία ναυταθλητικών δραστηριοτήτων και στην 

αξιοποίηση του τεχνητού λιµανιού.  
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το ζήτηµα του φορέα ή του εταιρικού σχήµατος διαχείρισης των έργων και 

παρεµβάσεων στην παραλίµνια περιοχή αναδείχθηκε µε τη δηµιουργία της λίµνης. 

Όταν τα νερά κατέκλισαν τα πλέον εύφορα εδάφη προέκυψε η ανάγκη 

αναπλήρωσης του απολεσθέντος εισοδήµατος µε νέες δραστηριότητες. Οι 

προτάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής απέβλεπαν στην 

αξιοποίηση των νερών για άρδευση ξερικών εκτάσεων και ιχθυοπαραγωγή και στην 

τουριστική αξιοποίηση του νέου διαµορφωµένου φυσικού περιβάλλοντος που 

συνδύαζε το υγρό στοιχείο µε το ορεινό φυσικό περιβάλλον και την ιστορική και 

πολιτιστική κληρονοµιά.  

Ο διοικητικός κατακερµατισµός της τοπικής αυτοδιοίκησης εκείνη την εποχή έγινε 

προσπάθεια να αντιµετωπισθεί µε την σύσταση πολυµετοχικής εταιρείας στην 

οποία συµµετείχαν όλοι οι παραλίµνιοι ΟΤΑ και η ΑΝΚΟ Α.Ε σαν υποστηρικτικός 

µηχανισµός. ∆υστυχώς  η προσπάθεια δεν είχε την αναµενόµενη πορεία και 

περιορίσθηκε σε µια οικολογική αναγνώριση της ποιότητας  των νερών και στην 

πειραµατική εκτροφή ψαριών που ουσιαστικά αποτέλεσε και την  τελευταία 

δραστηριότητα για να περιπέσει τελικά σε αδράνεια.      

Η εµπειρία από τη λειτουργία της ∆ΕΑΛΠ έδειξε ότι η  ενιαία  διαχείριση 

παρεµβάσεων στο χώρο που διασπάται από διοικητικά όρια ΟΤΑ είναι 

αναποτελεσµατική. Το ζήτηµα της λειτουργίας ενός νέου σχήµατος διαχείρισης 

σήµερα τίθεται εκ νέου µε δεδοµένη την  διοικητική διάρθρωση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης Α και  Β βαθµού. Σήµερα βέβαια µε την εφαρµογή του ‘Καποδίστρια΄ 

και τις συνενώσεις ο αριθµός των  ΟΤΑ  έχει µειωθεί   παρ’ όλα αυτά όµως στην 

περιοχή έχουµε πέντε ∆ήµους και µια Κοινότητα.      

Ένας κοινός αναπτυξιακός φορέας ο οποίος θα µελετά, θα προτείνει έργα και θα 

διαχειρίζεται κονδύλια  πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους πολιτικούς 

συσχετισµούς των  φορέων που τον απαρτίζουν  πράγµα το οποίο είναι , µε τα 

σηµερινά δεδοµένα, ανέφικτο. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων κάθε ΟΤΑ είναι 

δύσκολο να υπακούσει σε ολοκληρωµένη κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Εξ 

άλλου οι ΟΤΑ δεν έχουν ούτε τις ίδιες ανάγκες ούτε τον ίδιο βαθµό ανάπτυξης.  
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Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι τα περισσότερα έργα και µελέτες στην περιοχή 

έγιναν από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση η οποία λειτουργεί µε ευρύτερη 

αναπτυξιακή στόχευση  από ότι οι ΟΤΑ Α βαθµού.   

3.1 Εναλλακτικά  διαχειριστικά σχήµατα  

Στον ελλαδικό χώρο ο θεσµός  των επιχειρήσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων 

καθιερώθηκε µε το ν.1065/1980 (ΦΕΚ Α΄168) και µετά από τροποποιήσεις και 

κωδικοποιήσεις (π.δ.75/1985, 323/1989 και 410/1995) διαµορφώθηκε το θεσµικό 

πλαίσιο που ίσχυε µέχρι την υιοθέτηση του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

µε το Ν. 3463/2006.Στόχος του νέου πλαισίου είναι η µείωση της πολυµορφία των 

διαφόρων κατηγοριών  επιχειρήσεων  η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων τους και η 

απλοποίηση και αποσαφήνιση των κατηγοριών των επιχειρήσεων, ώστε να 

επιλέγεται  η καταλληλότερη  µορφή και να υπάρχει σαφής γνώση του κανονιστικού 

πλαισίου που τις διέπει. 

Με τις διατάξεις  του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  (άρθρο 252 παρ. 1 και 

4), προσδιορίζονται  επακριβώς οι µορφές των επιχειρήσεων, που οι ∆ήµοι και οι 

Κοινότητες µπορούν να συνιστούν ως εξής:  

α. ∆ηµοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. 

β. Ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, οι οποίες περαιτέρω διακρίνονται, σύµφωνα και µε την 

εισηγητική έκθεση του  Ν. 3463/2006 σε : 

- Κοινές ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ  (του ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει).   

- Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ . 

- ∆ηµοτικές ή κοινοτικές  ανώνυµες εταιρίες OTA (Μονοµετοχικές). 

γ. Επιχειρήσεις ΟΤΑ  ειδικού σκοπού.  

Παρακάτω εξετάζονται τα πιθανά σενάρια για τη δηµιουργία ενός Φορέα 

αξιοποίησης της λίµνης του Πολυφύτου και προτείνεται η οργανωτική δοµή που θα 

συνέβαλε στην καλύτερη και πιο αποτελεσµατική διαχείριση της περιοχής.  

Α) Κοινωφελής επιχείρηση:  Η µορφή αυτή αφορά µια επιχείρηση που συστήνει 

ένας ∆ήµος ή µία Κοινότητα και η οποία έχει ως αντικείµενο  αρµοδιότητες που 

µπορεί κατά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο να ασκούν οι υπηρεσίες του  ∆ήµου ή 

της  Κοινότητας που αφορούν την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, την 

παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, το περιβάλλον, την οργάνωση 
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δηµοτικής συγκοινωνίας, την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο 

αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων είναι ότι δεν πρόκειται για εµπορικές 

επιχειρήσεις, αφού σκοπός τους δεν είναι η επιδίωξη κέρδους. 

Αν και µία κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει, ως εκ τρίτου 

συµβαλλόµενη σε προγραµµατικές συµβάσεις στο πλαίσιο που  καθορίζεται  

από το  άρθρο 225 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και εποµένως µπορεί 

να συµβληθεί µε άλλους φορείς για την κατάρτιση µελετών, έργων και 

προγραµµάτων για την αξιοποίηση της περιοχής της λίµνης, ωστόσο στη 

συγκεκριµένη επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει µόνο ένας δήµος και δεν µπορεί 

να έχει τη µορφή διαδηµοτικής επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη 

των στόχων της συγκεκριµένης µελέτης για την περιοχή της λίµνης του 

Πολυφύτου. 

Β) Κοινές ανώνυµες εταιρίες:  Οι εταιρίες αυτής της νοµικής µορφής συνιστώνται 

από έναν ή περισσότερους ∆ήµους ή Κοινότητες, είτε µε τη συµµετοχή 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει και 

θεωρούνται Επιχειρήσεις ΟΤΑ, εφόσον τα νοµικά αυτά πρόσωπα διαθέτουν την  

πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου (δηλαδή τουλάχιστον 50%+1 µετοχή). Το 

υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να κατέχεται από άλλα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα. Στην εταιρεία της µορφής αυτής είναι δυνατή η συµµετοχή και του 

∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆. Κύριος σκοπός των επιχειρήσεων του τύπου αυτού  είναι η 

άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης της Λίµνης του Πολυφύτου δεν θα µπορούσε να έχει τη 

συγκεκριµένη νοµική µορφή καθώς οι επιχειρήσεις αυτές αφενός δεν 

προβλέπεται ρητά στο ∆ΚΚ ότι µπορούν να αναλάβουν αρµοδιότητες των 

∆ήµων και Κοινοτήτων και αφετέρου δεν συµµετέχουν σε προγραµµατικές 

συµβάσεις. 

Γ) Αναπτυξιακές Ανώνυµες Εταιρίες ΟΤΑ:  Οι εταιρίες αυτές έχουν ως 

αποκλειστικό αντικείµενο την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και 

των ενώσεών τους  (π.χ. ΚΕ∆ΚΕ,  ΤΕ∆Κ) και της αποκεντρωµένης κρατικής 

διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και γενικότερα 

βιώσιµης ανάπτυξης  του ∆ήµου ή της Κοινότητας ή της ευρύτερης περιοχής, 

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη  συµµετοχή 
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τους σε προγράµµατα ή την εφαρµογή σχετικών πολιτικών σε διαδηµοτικό ή σε 

ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.  

Σύµφωνα µε το  πνεύµα  του νοµοθέτη, όπως εκδηλώνεται  στη διατύπωση των 

σκοπών του συγκεκριµένου τύπου Επιχείρησης ΟΤΑ, προκειµένου να 

εξυπηρετούνται ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές ή αναπτυξιακές ανάγκες, 

πέραν των στενών διοικητικών ορίων ενός ∆ήµου ή µιας Κοινότητας πρέπει να 

επιδιώκεται η σύστασή τους από περισσότερους ΟΤΑ.  

Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές αφενός δεν προβλέπεται ρητά στο ∆ΚΚ ότι 

µπορούν να αναλάβουν αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων και αφετέρου 

έχουν πολύπλευρο αντικείµενο στο οποίο δεν εµπίπτουν οι στόχοι για 

αξιοποίηση της λίµνης του Πολυφύτου, η συγκεκριµένη νοµική µορφή δεν 

προτείνεται για το Φορέα. 

∆) Επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού:  Ο ∆ήµος και η Κοινότητα µπορεί µε 

ειδικές διατάξεις νόµου να συνιστά και επιχειρήσεις ειδικού σκοπού. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων αποτελούν οι 

∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης –Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) και οι ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις  Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις που συνιστώνται  µε ειδικές διατάξεις νόµου, οι 

οποίες και διέπουν την οργάνωση και λειτουργία  τους, συνεπώς οι  

επιχειρήσεις  αυτές είναι Επιχειρήσεις ΟΤΑ, αλλά δεν  εντάσσονται  στους 

κανόνες του  νέου θεσµικού πλαισίου  του ∆ΚΚ. Η λειτουργία τους εξακολουθεί 

να διέπεται από το σχετικό ιδρυτικό νοµοθετικό πλαίσιο, όπως ισχύει.  

Ε) Αστικές εταιρίες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα:  Οι αστικές εταιρείες 

ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι εταιρείες που λειτουργούν µε βάση 

τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου (Αστικού Κώδικα) καθώς και τις  ειδικές 

διατάξεις, που προβλέπονται ρητά στο νέο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Από 

την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (8.6.2006) δεν 

επιτρέπεται η σύσταση αστικών εταιρειών ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

ΣΤ)  Προγραµµατική σύµβαση :  Είναι δυνατή η υπογραφή µίας προγραµµατικής 

σύµβασης πλαίσιο µεταξύ των ενδιαφεροµένων ∆ήµων της περιοχής, της 

Νοµαρχίας και της Αναπτυξιακής ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή 

Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ. Αντικείµενο της σύµβασης πλαίσιο θα είναι η 

ολοκληρωµένη υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιοχή. 
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Πρόταση 

Συνεκτιµώντας τα προηγούµενα διαπιστώνουµε ότι η επιλογή του σχήµατος 

συνεργασίας είναι µια επίπονη διαδικασία η οποία πρέπει να σταθµίζει πολλούς 

παράγοντες. Το ζητούµενο δεν είναι να επιβληθεί  µια µορφή αλλά να 

συνδιαµορφωθεί, µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων , η πλέον 

αποδεκτή και λειτουργική πρόταση.  

Προτείνεται η συνεργασία µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, των παραλίµνιων ∆ήµων, της ΑΝΚΟ και 

άλλων φορέων που έχουν συµφέρον από την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 

της Λίµνης Πολυφύτου, µε αντικείµενο την ολοκληρωµένη υποστήριξη της 

αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιοχή µε συγκεκριµένους ρόλους και 

αρµοδιότητες. 

Στόχοι της συνεργασίας. Στόχοι της παραπάνω συνεργασίας θα είναι : 

α. Η προώθηση υλοποίησης των αναγκαίων έργων ∆ηµόσιου 

χαρακτήρα για βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, για ανάπτυξη 

επιχειρηµατικής δράσης από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Β. Η βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τοµέα, 

προκειµένου να επιλύει γρήγορα και αποτελεσµατικά τα ζητήµατα που 

επηρεάζουν ( θετικά ή αρνητικά) την ανάπτυξη του. 

Γ. Η δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και συµπληρωµατικότητας των 

δράσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται συνάφεια πολιτικών και στόχων. 

∆. Η διαµόρφωση συναντίληψης και κοινής πρότασης για την ευρύτερη 

περιοχή στα πλαίσια του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασµού , σε 

εξειδίκευση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασµού που εγκρίθηκε το 2008.   

 Η παραπάνω συνεργασία θα εξειδικευθεί στο επόµενο διάστηµα. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ  

 
Από την συνολική παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης σε όλα τα επίπεδα 

διαπιστώνεται ότι η περιοχή, έστω και µε χαµηλούς ρυθµούς, άρχισε να αναδεικνύει και 

να αξιοποιεί το τουριστικό προϊόν της. 

Η τουριστική αξιοποίηση των διαθέσιµων πρέπει να συµβαδίζει µε τη διατήρηση του 

παραγωγικού ιστού γιατί σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί ο τουρισµός να αποτελέσει  την 

κύρια οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή.  

Ο δυναµικός αγροτικός τοµέας  της τοπικής οικονοµίας, δεδοµένων των χιλιάδων 

αρδευόµενων στρεµµάτων  και της εµπειρίας στην κτηνοτροφία πρέπει να συνεχίσει να 

αποτελεί τον βασικό πλουτοπαραγωγικό τοµέα της τοπικής οικονοµίας.  

Η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων και η προσέλκυση τουριστικών ροών στην περιοχή 

δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και 

για τη συγκράτηση του πληθυσµού στους παραλίµνιους οικισµούς. 

Η µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας των έργων και υποδοµών θα προκύψει µε το 

σχεδιασµό ποιοτικών παρεµβάσεων και διαχειριστικών πρακτικών.   

Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος των προτεινόµενων παρεµβάσεων ανέρχεται σε 

105.364.000 €. Το κόστος αυτό ανά κατηγορία έργου, κατά έργο, ανά πιθανή πηγή 

χρηµατοδότησης και µε εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης δίνεται στους πίνακες 

που ακολουθούν.  
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