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Διάγραμμα 1: Διάρθρωση της Στρατηγικής του ΕΣΣΒΑΑ (Όραμα – Στρατηγικοί Στόχοι – Άξονες Προτεραιότητας) 

Ενδυνάμωση και 
ισχυροποίηση του 

παραγωγικού 
περιβάλλοντος

Στρατηγικοί Στόχοι

Το όραμα για την περιοχή παρέμβασης είναι η συμβολή στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ελκυστικής, 
ανθεκτικής και ευημερούσας Πτολεμαΐδας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις 

εξυπηρετήσεις των πολιτών στο πλαίσιο μιας λειτουργικής πόλης

Αντιμετώπιση της 
ανεργίας, του 

κοινωνικού 
αποκλεισμού και της 

ανισότητας

Αναβάθμιση φυσικού 
και οικιστικού 
περιβάλλοντος

Βελτίωση της 
προσβασιμότητας και 

της προσπελασιμότητας 
της πόλης

Ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών στην 

καθημερινή ζωή των 
πολιτών

Στρατηγική Παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

της τοπικής Οικονομίας 
και της 

Επιχειρηματικότητας

Άξονας 1

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 

κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών

Άξονας 2

Βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της 

Ποιότητας Ζωής

Άξονας 3
Ανάπτυξη και 

αναβάθιση των 
εργαλείων και 

εφαρμογών των 
Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Άξονας 4

 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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Διάγραμμα 2: Διασύνδεση του Άξονα Προτεραιότητας 1 με Ειδικούς Στόχους – Ανάγκες – Ενδεικτικές Δράσεις 

Τόνωση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς και των όρων λειτουργίας  του 
τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Άξονας Προτεραιότητας 1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής Οικονομίας και της Επιχειρηματικότητας

Ενδυνάμωση και ισχυροποίηση του παραγωγικού περιβάλλοντος

Στρατηγικός Στόχος 1

Ανάπτυξη και προώθηση της  επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Ανάγκη για

Ενδεικτικές Δράσεις

1.1.1.  Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ειδικός Στόχος  1.1

Διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Ενδυνάμωση συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων για την ενίσχυση       
τοπικής οικονομίας κλίμακας

1.1.2.  Ενεργοποίηση της ζώνης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας 1.1.3.  Δημιουργία Πολυχώρου Εκδηλώσεων 

 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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Διάγραμμα 3: Διασύνδεση του Άξονα Προτεραιότητας 2 με Ειδικούς Στόχους – Ανάγκες – Ενδεικτικές Δράσεις 

Καταπολέμηση της ανεργίας

Άξονας 2

Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών

Αντιμετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας

Στρατηγικός Στόχος 2

Υποστήριξη και ενίσχυση τοπικής 
ενεργητικής πολιτικής 

απασχόλησης (ΕΚΤ)

Ανάγκη για

Ειδικός Στόχος  2.1

Διασύνδεση της απασχόλησης με την 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

2.1.1. Προώθηση ανέργων στην 
απασχόληση

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
(ΕΤΠΑ)

Ειδικός Στόχος  2.2

Διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής και των ίσων ευκαιριών 

(ΕΚΤ)

Ειδικός Στόχος  2.3

Αύξηση της απασχόλησης των 
Ευπαθών Ομάδων (ΕΚΤ)

Ειδικός Στόχος  2.4

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενδυνάμωση δομών και υποδομών για 
την κοινωνική ενσωμάτωση

Ανάγκη για

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κοινωνικού χαρακτήρα

2.2.1. Δημιουργία κέντρου 
δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών

2.2.2. Δημιουργία χώρου παρασκευής 
συσσιτίου, κοινωνικού ιατρείου - 
παντοπωλείου και στέγης 
φιλοξενίας απόρων και αστέγων 
καθώς και Γραφείου 
Εθελοντισμού

2.2.3. Υποδομές προσβασιμότητας 
ΑμΕΑ

Ενδεικτικές Δράσεις

Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων 
και πολλαπλών κοινωνιών διακρίσεων 

και εμποδίων

Ανάγκη για

2.3.1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
προώθησης στην απασχόληση 
ΑμΕΑ

2.3.2. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
προώθησης στην απασχόληση 
ΡΟΜΑ

Ενδεικτικές Δράσεις

Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης 
για τις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού και των ατόμων που 
πλήττονται από τη φτώχεια

Ανάγκη για

Άρση διακρίσεων και εμποδίων στην 
προώθηση στην απασχόληση

2.4.1. Δημιουργία κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Ενδεικτικές Δράσεις

 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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Διάγραμμα 4: Διασύνδεση του Άξονα Προτεραιότητας 3 με Ειδικούς Στόχους – Ανάγκες – Ενδεικτικές Δράσεις 

Εξοικονόμηση ενέργειας στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις και 
στους κοινόχρηστους χώρους

Άξονας 3

Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας ζωής

Αναβάθμιση φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος

Στρατηγικός Στόχος 3

Βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των 

δημόσιων κτιρίων και 
κοινόχρηστων χώρων

Ανάγκη για

Ειδικός Στόχος  3.1

Ορθολογική χρήση της 
ενέργειας και περιορισμό της 

ενεργειακής κατανάλωσης

3.1.1. Βιοκλιματικός φωτισμός 
και σχεδιασμός σε 
κοινόχρηστους χώρους 

3.1.2. Bιοκλιματική 
αναβάθμιση χώρου 
λαϊκής αγοράς - περιοχή 
Πολύκεντρου

Αισθητική αναβάθμιση και 
βελτίωση του οικιστικού 

περιβάλλοντος

Ειδικός Στόχος  3.2

Προώθηση και ενίσχυση 
πράσινων υποδομών

Ειδικός Στόχος  3.3

Ενδεικτικές Δράσεις

Βελτίωση του αστικού τοπίου

Ανάγκη για

Αναζωογόνηση του αστικού 
περιβάλλοντος

3.2.1. Αναπλάσεις πλατειών - 
οδών - ανοιχτών χώρων

3.2.2. Οδηγός αισθητικής 
αναβάθμισης κτιρίων 
περιοχής παρέμβασης

Ενδεικτικές Δράσεις

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης 
με όρους ανοιχτής πόλης

Ανάγκη για

3.3.1.Δημιουργία χώρων πρασί- 
νου (βοτανικό πάρκο) και 
παιχνιδότοπων  στο πάρκο 
εκτάκτων αναγκών

3.3.2.Κατασκευή / Επέκταση / 
Αναβάθμιση ποδηλατικού 
δικτύου με σκοπό τη 
δημιουργία ενός ενιαίου 
λειτουργικού δικτύου και 
δημιουργία 
ποδηλατοστασίων

Ενδεικτικές Δράσεις

Βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας 
της πόλης

Στρατηγικός Στόχος 4

Αναβάθιμιση πολιτιστικών 
στοιχείων

Ειδικός Στόχος  3.4

Προστασία και ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και 

διασύνδεσής της με την 
τουριστική ανάπτυξη

Ανάγκη για

3.4.1. Παρεμβάσεις σε 
πολιτιστικούς χώρους

3.4.2 Ενεργοποίηση της 
μουσειακής - 
εκπαιδευτικής ζώνης του 
ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας

Ενδεικτικές Δράσεις

Βελτίωση συνθηκών 
κυκλοφορίας και ασφάλειας 

πολιτών

Ανάγκη για

Ειδικός Στόχος  3.5

3.5.1. Δημιουργία χώρων 
στάθμευσης

3.5.2. Αναβάθμιση αστικού 
οδικού δικτύου περιοχής 
παρέμβασης

Ενδεικτικές Δράσεις

Βελτίωση της οδικής 
εξυπηρέτησης

Βιώσιμη αστική κινητικότητα

 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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Διάγραμμα 5: Διασύνδεση του Άξονα Προτεραιότητας 4 με Ειδικούς Στόχους – Ανάγκες – Ενδεικτικές Δράσεις 

Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή των πολιτών

Στρατηγικός Στόχος  5

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή 
υπηρεσιών προς τους πολίτες

Ανάγκη για

Ενδεικτικές Δράσεις

4.1.1. Ανάπτυξη υπηρεσιών "έξυπνης πόλης"

4.1.2. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για 
υποστήριξη δράσεων με έμφαση στον 
πολιτισμό και στον τουρισμό

4.1.3. Βελτίωση υπηρεσιών μέσω συστημάτων και 
γενικά ΤΠΕ στις δομές υγείας και πρόνοιας του 
δήμου

Ειδικός Στόχος  4.1

Καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών 
για τις λειτουργίες της πόλης

Άξονας  4

Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου - πολιτών

Ανάγκη για

Ενδεικτικές Δράσεις

Ειδικός Στόχος  4.2

Προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής παιδείας 
και ηλεκτρονικού περιεχομένου

Ειδικός Στόχος  4.3 

Ανάγκη για

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές 
τους με το Δήμο

Ενδεικτικές Δράσεις

4.3.1. Δημιουργία και εξοπλισμός  Κέντρου 
Ψηφιακής Δημιουργίας Ρομποτικής και 
Ανοιχτών Τεχνολογιών  

4.3.2. Παροχή πληροφορικής παιδείας σε θέματα 
τεχνολογιών 

Εισαγωγή καινοτομικών πρακτικών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και στην δια-βίου γνώση

Άμβλυνση του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού

4.2.1. Ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής αιτημάτων 
/ υποδείξεων / εξυπηρετήσεων

4.2.2. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης

 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία
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Διάγραμμα 6: Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Στρατηγικής Παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ 

(Διασύνδεση 

Οράματος – 

Στρατηγικών 

Στόχων – Αξόνων 

Προτεραιότητας – 

Ειδικών Στόχων – 

Αναγκών) 

 

 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία

Ειδικοί Στόχοι 
Ανάγκες

Ενδυνάμωση και 
ισχυροποίηση του 

παραγωγικού 
περιβάλλοντος

Στρατηγικοί Στόχοι

Το όραμα για την περιοχή παρέμβασης είναι η συμβολή στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ελκυστικής, ανθεκτικής και ευημερούσας Πτολεμαΐδας που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις εξυπηρετήσεις των πολιτών στο πλαίσιο μιας λειτουργικής πόλης

Αντιμετώπιση της ανεργίας, 
του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της 
ανισότητας

Αναβάθμιση φυσικού και 
οικιστικού περιβάλλοντος 

Βελτίωση της 
προσβασιμότητας και της 
προσπελασιμότητας της 

πόλης

Ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών στην 

καθημερινή ζωή των 
πολιτών

Άξονας 3

Βελτίωση του Περιβάλλοντος  
και της Ποιότητας ζωής

Άξονας 1

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της τοπικής 

Οικονομίας και της 
Επιχειρηματικότητας

Στρατηγική Παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας

Άξονας 4

Ανάπτυξη και προώθηση της 
Επιχειρηματικότητας και της 

καονοτομίας Βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των δημόσιων 

κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων

 Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και στους 
κοινόχρηστους χώρους
 Ορθολογική χρήση της ενέργειας και 

περιορισμό της ενεργειακής 
κατανάλωσης

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην 
παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες

 Καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση 
των πολιτών για τις λειτουργίες της 
πόλης

Ανάπτυξη και αναβάθμιση των 
εργαλείων και εφαρμογών των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 Τόνωση και ενδυνάμωση της τοπικής 
οικονομίας, καθώς και των όρων 
λειτουργίας του τοπικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Διασύνδεση της επιχειρηματικότητας 

με την Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
 Ενδυνάμωση συνεργειών και 

συνεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων για την ενίσχυση       
τοπικής οικονομίας κλίμακας

Άξονας 2

Προώθηση της απασχόλησης, 
της κοινωνικής ένταξης και των 

ίσων ευκαιριών

Υποστήριξη και ενίσχυση τοπικής 
ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης 

(ΕΚΤ)
 Καταπολέμηση της ανεργίας
 Διασύνδεση της απασχόλησης με την 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
(ΕΤΠΑ)

 Ενδυνάμωση δομών και υποδομών για 
την κοινωνική ενσωμάτωση

 Βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα

Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 
και των ίσων ευκαιριών (ΕΚΤ)

 Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων 
και πολλαπλών κοινωνιών διακρίσεων 
και εμποδίων

Αύξηση της απασχόλησης των 
Ευπαθών Ομάδων (ΕΚΤ)

 Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης 
για τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού και των ατόμων που 
πλήττονται από τη φτώχεια

 Άρση διακρίσεων και εμποδίων στην 
προώθηση στην απασχόληση

Αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση 
του οικιστικού περιβάλλοντος

 Βελτίωση του αστικού τοπίου
 Αναζωογόνηση του αστικού 

περιβάλλοντος

Προώθηση και ενίσχυση πράσινων 
υποδομών

 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης με 
όρους ανοιχτής πόλης

Αναβάθμιση πολιτιστικών στοιχείων

 Προστασία και ανάδειξη της 
πολιτισμικής κληρονομιάς και 
διασύνδεσης με την τουριστική 
ανάπτυξη

Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και 
ασφάλειας πολιτών

 Βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης
 Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου 
- πολιτών

 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
στις συναλλαγές τους με το Δήμο

Προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής 
παιδείας και ηλεκτρονικού 

περιεχομένου

 Εισαγωγή καινοτομικών πρακτικών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην 
δια-βίου γνώση
 Άμβλυνση του ηλεκτρονικού 

αναλφαβητισμού

Ειδικοί Στόχοι 
Ανάγκες

Ειδικοί Στόχοι 
Ανάγκες

Ειδικοί Στόχοι 
Ανάγκες



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018  Σελ. 8/137 
   

 

12.2. Πίνακες 
 

12.2.1. Έγγραφα χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης 

12.2.1.1. Πίνακες δεδομένων 

12.2.1.1.1. Σύσταση, Οργάνωση και Στελέχωση του Δ. Εορδαίας για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

12.2.1.1.2. Στοιχεία Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΣΒΑΑ 

12.2.1.1.3. Συνοπτική περιγραφή τηρουμένων διαδικασιών (Υπόδειγμα 4) 

12.2.1.1.4. Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων  (Υπόδειγμα 8) 

12.2.1.1.5. Καταγραφή διαμερισμάτων, Καταστημάτων και λοιπών κτιρίων Δημόσιου 

Ενδιαφέροντος στην περιοχή παρέμβασης 

12.2.1.1.6. Αποτύπωση οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής παρέμβασης 

(επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 21-23-24 Ιουλίου του 2016) 

12.2.1.1.7. Όροι Δόμησης Πτολεμαΐδας 
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12.2.1.1.1. Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση του Δήμου Εορδαίας για το ΕΣΠΑ 2014-20 

1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Συστατική πράξη                                                                                                              
(Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το 

ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον 
εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, όταν δεν υπάρχει ΦΕΚ) 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87, 7 Ιουνίου 2010 (σ.1785-1920) 

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας /Κανονισμός του 
φορέα                                                                              

(Αναγράφεται ο τίτλος του κειμένου και το ΦΕΚ, αν 
υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο 

κείμενο σε PDF, αν δεν υπάρχει ΦΕΚ) 

Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΦΕΚ 823 Β/9-04-2013 

ΦΕΚ 2396 Β/8-09-2014 

ΦΕΚ 3028 Β/31-12-2015 

1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Τεχνική Υπηρεσία (υποχρεωτική μόνο για τεχνικά έργα και μελέτες) 

Ονομασία υπηρεσίας/ων 
Ονοματεπώνυμο 

προϊσταμένου 
Αρ. απόφασης ορισμού 

προϊσταμένου 
Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/51/3-01-11 12 17 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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2. Οικονομική Υπηρεσία 

Ονομασία υπηρεσίας/ων 
Ονοματεπώνυμο 

προϊσταμένου 
Αρ. απόφασης ορισμού 

προϊσταμένου 
Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6/51/3-01-11 8 9 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

3. Υπηρεσία που αξιολογεί – επιλέγει τα έργα και τις δράσεις (είναι διαφορετική από τις προηγούμενες) 

Ονομασία υπηρεσίας/ων 
Ονοματεπώνυμο 

προϊσταμένου 
Αρ. απόφασης ορισμού 

προϊσταμένου 
Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 5 1 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

4. Νομική Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική) 

Ονομασία υπηρεσίας/ων 
Ονοματεπώνυμο 

προϊσταμένου 
 Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 1  
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5. Άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική) 

Ονομασία υπηρεσίας/ων 
Ονοματεπώνυμο 

προϊσταμένου 
 Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  13 59 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΥΡΠΑΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2 56 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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12.2.1.1.2. Στοιχεία Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης  

Τίτλος πράξης  ‘’ Ε.Σ.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Εορδαίας‘’  

Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου  
 

Α/Α Στέλεχος¹ Ειδικότητα Υπηρεσιακή μονάδα 

Σχέση εργασίας                      
(περιλαμβάνει και 

στελέχη με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου) 

Ρόλος / 
Αρμοδιότητα 

έργο/α, 
προμήθεια/ες, 
υπηρεσία/ες 

στο/α οποίο/α 
συμμετέχει 

Προβλεπόμενη 
απασχόληση σε 
ανθρωπομήνες 
για τη συνολική 

διάρκεια της 
πράξης² 

Προβλεπόμενο 
μέσο ποσοστό 
απασχόλησης 
καθ' όλη την 

προβλεπόμενη 
διάρκεια του 

ΕΣΣΒΑΑ 

1   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Δ/ΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΕΡΓΟ  6 12,50% 

1.1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 33,33% 

1.2 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 33,33% 

1.3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3  
ΤΕ ΤΕΧΝ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 33,33% 

1.4 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4 
ΤΕ ΤΕΧΝ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 33,33% 

1.5 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 5 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 33,33% 
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Α/Α Στέλεχος¹ Ειδικότητα Υπηρεσιακή μονάδα 

Σχέση εργασίας                      
(περιλαμβάνει και 

στελέχη με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου) 

Ρόλος / 
Αρμοδιότητα 

έργο/α, 
προμήθεια/ες, 
υπηρεσία/ες 

στο/α οποίο/α 
συμμετέχει 

Προβλεπόμενη 
απασχόληση σε 
ανθρωπομήνες 
για τη συνολική 

διάρκεια της 
πράξης² 

Προβλεπόμενο 
μέσο ποσοστό 
απασχόλησης 
καθ' όλη την 

προβλεπόμενη 
διάρκεια του 

ΕΣΣΒΑΑ 

1.6 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 6 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 33,33% 

1.7 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 7 
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ  

ΜΗΧ/ΚΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 25,00% 

1.8 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8 
ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  12 25,00% 

1.9 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 9 
ΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  12 25,00% 

1.10 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 10 
ΤΕ ΤΕΧΝ. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  16 33,33% 

1.11 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 11 
ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ  12 25,00% 

Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργο 166  
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12.2.1.1.3. Συνοπτική περιγραφή τηρουμένων διαδικασιών (Υπόδειγμα 4) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

Κωδικός διαδικασίας Όνομα διαδικασίας 

Δ.01-01 Διάγνωση αναγκών – Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος  

Δ.01-02 Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος  

Δ.02-03 Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων/προμηθειών/υπηρεσιών 

Δ.02-04 Εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών 

Δ.02-05 Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων κ.α. 

Δ.02-06 Σχεδιασμός υλοποίησης έργου/προμήθειας/υπηρεσίας 

Δ.02-07 Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου/Προμήθειας/Υπηρεσίας 

Δ.03-08 Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών - Αξιολόγηση προσφορών – Υλοποίηση με ίδια μέσα  

Δ.03-09 Χειρισμός ενστάσεων/ προσφυγών 

Δ.03-10 Ολοκλήρωση διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης – Τροποποίηση σύμβασης 

Δ.04-11 Έλεγχος προόδου του ΈργουΈργου / Προμήθειας/Υπηρεσίας και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος 

Δ.04-12 Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων 

Δ.04-13  Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργου/Προμήθειας/Υπηρεσίας 

Δ.04-14  Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση Έργου/Προμήθειας/Υπηρεσίας  

Δ.05-15  Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου Έργου/Προμήθειας/Υπηρεσίας  

Δ.05-16  Εκκαθάριση δαπάνης - Διεκπεραίωση πληρωμών  
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12.2.1.1.4. Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων1 (Υπόδειγμα 8) 

α/α Περιγραφή Πράξης (Τίτλος) Πρόσκληση ΕΦΔ MIS ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ Π/Υ Μελέτης 

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ Δ.ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ  ΕΔΑ ΔΜΑΚ 368245  755.984,86 

2 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 24 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 277587 15.7321.0024 1.150.794,72 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 

25 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 277588  113.639,70 

4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365523 30.7323.0075 5.301.000,00 

5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365525  1274746,55 

6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΠΟΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365504 30.7323.0074 2.300.000,00 

7 ΔΕΗ-ΟΚΩ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΡΟΥ, ΕΠΙΒΑΤΩΝ 39 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365505 20.7341.0005 66.420,00 

8 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365505 30.7323.0073 2.020.00,00 

                                                             
1
 Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας για κάθε Έργο που κρίνεται συναφές με το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ή / και αποδεικνύει εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων ή / και έργων σχετικού Π/Υ
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α/α Περιγραφή Πράξης (Τίτλος) Πρόσκληση ΕΦΔ MIS ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ Π/Υ Μελέτης 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 

9 ΟΚΩ-ΔΕΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 39 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365506 20.7341.0004 123.000,00 

10 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365506 30.7323.0029 3.300.000,00 

11 ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΟΚΩ-ΔΕΗ-ΥΠΟΕΡΓΟ2 39 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365507   73.800,00 

12 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365519 15.7321.0038 720.000,00 

13 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365522 1562610012 1.137.800,00 

14 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365516   18.660,00 

15 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2m3 38 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 365517   153.750,00 

16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 39 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 376196   427.795,85 

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 40 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 376155 00.7135.0055 169.571,98 

18 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΕΠΠΕΡΑΑ     4.035.102,00 

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

24 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 393615 15.7341.0001 1.638.209,77 
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α/α Περιγραφή Πράξης (Τίτλος) Πρόσκληση ΕΦΔ MIS ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ Π/Υ Μελέτης 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 κατασκευή έργου) 

20 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ(ΥΠΟΕΡΓΟ 2 εξοπλισμός) 

25 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 393616 15.7341.0002 359.459,77 

21 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ   ΕΠΠΕΡΑΑ 374724 30.7331.0017 699.965,33 

22 Ανάπλαση Εισόδου Τ.Δ. Φούφα από Κοιμητήρια 
έως Κεντρική Πλατεία -ΥΠΟΕΡΓΟ 1 48 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 444625 30.7341.0000 1.080.000,00 

23 Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από 
Κεντρική Πλατεία-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 48 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 444625 30.7341.0001 1.000.000,00 

24 Ανάπλαση Τ.Κ. Άρδασσας-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 48 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 444625 30.7341.0002 885.000,00 

25 Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα-ΥΠΟΕΡΓΟ 4 48 ΕΔΑ ΔΜΑΚ 444625 30.7341.0003 1.050.000,00 

26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12-ΘΕΣΙΟΥ 10ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ) 55 ΕΔΑ ΔΜΑΚ     3.500.000,00 

27 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ    ΠΑΑ     335.000,00 

28 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3 ΜΟΔ 376164 30.6117.0016 50.000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ     31.719.700,53 
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12.2.1.1.5. Καταγραφή διαμερισμάτων, Καταστημάτων και λοιπών κτιρίων Δημόσιου Ενδιαφέροντος στην περιοχή παρέμβασης 

Α/Α Διευθ.-Οδός 
Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων 

Καταστή-
ματα 

παροχής 
υπηρεσιών 

Καταστή-
ματα 

εμπορίου 

Κλειστό 
Κατάστημα 

Καταστήματα 
Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
Ιατρεία Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης Φαρμακεία Λοιπά Κτίρια 

1 
Καπετάν Φούφα( από 

Δημοκρατίας μέχρι 
Νοσοκομείου) 

74 7 16 8 5   1  

2 Νοσοκομείου( από Καπετάν 
Φούφα-Βασ.Κων/νου) 61 3 16 3 3 2 1 1 Σύλλογος 

3 Πόντου(Δημοκρατίας-25ης 
Μαρτίου) 135 2 16 1 2 10 1   

4 Βασ.Σοφίας(Καπ.Φούφα-
Διαδόχου Παύλου) 143 25 48 7 11 32 2 2  

5 Εθνικής Αντιστάσεως(Καπετάν 
Φούφα-Περδίκκα) 15 3 16 3 2 8 1   

6 Δημοκρατίας(Καπετάν Φούφα-
Περδίκκα) 40 1 19 1 4     

7 Καυκάσου(Πόντου-Κοροξένης) 136 3 10 7 5     

8 Κοροξένη(Καυκάσου-25ης 
Μαρτίου) 69 2 3 2 6     

9 25ης Μαρτίου(Κοροξένης- έξοδο 
προς Κοζάνη) 135 40 35 12 38 10 3 3 

Ορειβατική λέσχη, 
Δημαρχείο, 1ο 

Γυμνάσιο-2ο Επαλ, 
Γήπεδο Πτολεμαΐδας 

10 Γονατά( 25ης Μαρτίου -Παυλίδη 
Αδαμ) 33 3 6 2 3 2   ΔΕΗ 

11 Παυλίδη Αδαμοπούλου 122 14 10 6 7 11 3 1 1ο Δημοτικό 
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Α/Α Διευθ.-Οδός 
Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων 

Καταστή-
ματα 

παροχής 
υπηρεσιών 

Καταστή-
ματα 

εμπορίου 

Κλειστό 
Κατάστημα 

Καταστήματα 
Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
Ιατρεία Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης Φαρμακεία Λοιπά Κτίρια 

12 Κονδύλη 17  1 5 3     

13 Βασ.Κων/νου(Δημοκρατίας-
Παυλ.Αδαμ) 61 26 50 3 7 19 5 3 Κ.Α.Π.Η 

14 Μ.Αλεξάνδρου 40 25 22 4 7 15 2 2  

15 Τσαλδάρη 12 12 5  2 1 6 3  

16 Χρηστίδη(25ης Μαρτίου-
Κωνσταντινουπόλεως) 61 2 7 8 7  1   

17 Θεμιστοκλή 8 2 1 2 2  1   

18 Πτολεμαίων(25ης Μαρτίου-
Κωνσταντινουπόλεως) 22 7 3 3 3     

19 Παύλου Μελά 6 2 1 3 2    Σωματείο 

20 Διαδόχου Παύλου(Γύρω από το 
παλιό πάρκο-25ης Μαρτίου) 44 4 1 4 1  1  Αστυνομικό τμήμα-

Βιβλιοθήκη 

21 Φιλίππου(Διαδόχου Παύλου-
Προκοπίδη)         Δ.Ο.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

22 Προκοπίδη 143 9 2 1 11 32 2 2  

23 Μητροπολίτου Ιωακείμ(25ης 
Μαρτίου-Κωνσταντινουπόλεως) 1  2  1     

24 Ανανία Νικολαίδη(25ης 
Μαρτίου-Κωνσταντινουπόλεως) 27   6 3     

25 Διοικητηρίου(Αγ. Τριάδος-25ης 
Μαρτίου) 18  1 2      

26 Κομνηνών(Αγ.Τριάδος-
Διαδ.Παύλου) 17         
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Α/Α Διευθ.-Οδός 
Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων 

Καταστή-
ματα 

παροχής 
υπηρεσιών 

Καταστή-
ματα 

εμπορίου 

Κλειστό 
Κατάστημα 

Καταστήματα 
Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 
Ιατρεία Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης Φαρμακεία Λοιπά Κτίρια 

27 Αγίας Τριάδος 70 2 1 3     

Ομοσπονδία, 
Εκκλησία Αγ.Τριάδος, 

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

28 Κωνσταντινουπόλεως 163 3 1 14 9    1ο-2ο Λύκειο 
Πτολεμαιδας 

29 Δήμηρας(Αγ.Τριάδος-
Κωνσταντινουπόλεως) 22 2   1    Κ.Τ.Ε.Λ Πτολεμαΐδας 

30 Περδίκκα 70 22 13 15 3 2 2 1  

31 Πλαστήρα 40 6   19     

32 28ης Οκτωβρίου 6      1   

33 Αλ. Γκανιάτσου 19         

34 Αμύντα 33 1 1 1 2  1   

35 Κοραή         

Μουσικό Γυμνάσιο-
Λύκειο Πτολεμαΐδας, 

Πάρκο 
Κυκλοφοριακής 

αγωγής 

36 Είσοδος Πόλης   13      Υπηρεσίες 
Τηλεθέρμανσης 

 Σύνολο 1863 228 320 126 169 144 33 19  

Πηγή: Έρευνα πεδίου, Ίδια επεξεργασία 
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12.2.1.1.6. Αποτύπωση οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής παρέμβασης (επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 
21-23-24 Ιουλίου του 2016) 

Διευθ.-Οδός 
Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων 

Καταστήματα 
παροχής 

υπηρεσιών 

Καταστήματα 
εμπορίου 

Κλειστό 
Κατάστημα 

Καταστήματα 
Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ιατρεία / 
Υπηρεσίες 

υγείας 

Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια Φαρμακεία Λοιπά Κτίρια 

Καπετάν Φούφα (από 
Δημοκρατίας μέχρι 
Νοσοκομείου) 74 7 16 8 5     1   

Νοσοκομείου (από 
Καπετάν Φούφα-
Βασ.Κων/νου) 61 3 16 3 3 2 1 1 Σύλλογος 

Πόντου (Δημοκρατίας-
25ης Μαρτίου) 135 2 16 1 2 10 1     

Βασ.Σοφίας(Καπ.Φούφα
-Διαδόχου Παύλου) 143 25 48 7 11 32 2 2   

Εθνικής Αντιστάσεως 
(Καπετάν Φούφα-
Περδίκκα) 15 3 16 3 2 8 1     

Δημοκρατίας (Καπετάν 
Φούφα-Περδίκκα) 40 1 19 1 4         

Καυκάσου (Πόντου-
Κοροξένης) 136 3 10 7 5         

Κοροξένη (Καυκάσου-
25ης Μαρτίου) 69 2 3 2 6         

25ης Μαρτίου 
(Κοροξένης- έξοδο προς 
Κοζάνη) 135 40 35 12 38 10 3 3 

Ορειβατική λέσχη, 
Δημαρχείο, 1ο 
Γυμνάσιο-2ο Επαλ, 
Γήπεδο 
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Διευθ.-Οδός 
Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων 

Καταστήματα 
παροχής 

υπηρεσιών 

Καταστήματα 
εμπορίου 

Κλειστό 
Κατάστημα 

Καταστήματα 
Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ιατρεία / 
Υπηρεσίες 

υγείας 

Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια Φαρμακεία Λοιπά Κτίρια 

Γονατά (25ης Μαρτίου -
Παυλίδη Αδαμ) 33 3 6 2 3 2     ΔΕΗ 

Παυλίδη Αδαμοπούλου 122 14 10 6 7 11 3 1 1ο Δημοτικό 

Κονδύλη 17   1 5 3         

Βασ.Κων/νου 
(Δημοκρατίας-
Παυλ.Αδαμ) 61 26 50 3 7 19 5 3 Κ.Α.Π.Η 

Μ.Αλεξάνδρου 40 25 22 4 7 15 2 2   

Τσαλδάρη 12 12 5   2 1 6 3   

Χρηστίδη (25ης 
Μαρτίου-
Κωνσταντινουπόλεως) 61 2 7 8 7   1     

Θεμιστοκλή 8 2 1 2 2   1     

Πτολεμαίων (25ης 
Μαρτίου-
Κωνσταντινουπόλεως) 22 7 3 3 3         

Παύλου Μελά 6 2 1 3 2       Σωματείο 

Διαδόχου Παύλου (Γύρω 
από το παλιό πάρκο-
25ης Μαρτίου) 44 4 1 4 1   1   

Αστυνομικό 
τμήμα-Βιβλιοθήκη 

Φιλίππου (Διαδόχου 
Παύλου-Προκοπίδη)                 Δ.Ο.Υ  

Προκοπίδη 143 9 2 1 11 32 2 2   

Μητροπολίτου Ιωακείμ 1   2   1         
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Διευθ.-Οδός 
Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων 

Καταστήματα 
παροχής 

υπηρεσιών 

Καταστήματα 
εμπορίου 

Κλειστό 
Κατάστημα 

Καταστήματα 
Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ιατρεία / 
Υπηρεσίες 

υγείας 

Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια Φαρμακεία Λοιπά Κτίρια 

(25ης Μαρτίου-
Κωνσταντινουπόλεως) 

Ανανία Νικολαίδη (25ης 
Μαρτίου-
Κωνσταντινουπόλεως) 27     6 3         

Διοικητηρίου (Αγ. 
Τριάδος-25ης Μαρτίου) 18   1 2           

Κομνηνών (Αγ.Τριάδος-
Διαδ.Παύλου) 17                 

Αγίας Τριάδος 70 2 1 3         

Ομοσπονδία, 
Εκκλησία 
Αγ.Τριάδος, 
Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

Κωνσταντινουπόλεως 163 3 1 14 9       1ο-2ο Λύκειο 

Δήμηρας (Αγ.Τριάδος-
Κων/πόλεως) 22 2     1       Κ.Τ.Ε.Λ  

Περδίκκα 70 22 13 15 3 2 2 1   

Πλαστήρα 40 6     19         

28ης Οκτωβρίου 6           1     

Αλ. Γκανιάτσου 19                 

Αμύντα 33 1 1 1 2   1     

Κοραή                 

Μουσικό 
Γυμνάσιο-Λύκειο, 
Πάρκο 



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018  Σελ. 24/137 
   

 

Διευθ.-Οδός 
Αριθμός 
Διαμερι-
σμάτων 

Καταστήματα 
παροχής 

υπηρεσιών 

Καταστήματα 
εμπορίου 

Κλειστό 
Κατάστημα 

Καταστήματα 
Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ιατρεία / 
Υπηρεσίες 

υγείας 

Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια Φαρμακεία Λοιπά Κτίρια 

Κυκλοφοριακής 
αγωγής 

Είσοδος Πόλης     13           
Υπηρεσίες 
Τηλεθέρμανσης 

Σύνολο  1863 228 320 126 169 144 33 19   

Πηγή: ΑΝΚΟ (Έρευνα πεδίου) 
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12.2.1.1.7. Όροι Δόμησης Πτολεμαΐδας 

  

ΕΤΟΣ 
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ   

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ      

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΟΜΟΘ/ΤΟΣ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 

σχετική 
πολεοδομική 

νομοθεσία σύστημα δόμησης από ΟΓ/ΡΓ πίσω όριο πλάγιο όριο 
μεταξύ κτιρίων 

οικοπέδου 

Π
ΤΟ

ΛΕ
Μ

ΑΪ
ΔΑ

 

1993 ΑΠ.Ν. 340/93   
Αναθεώρηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης) 

ΑΝΑΘ ΓΟΚ 2000 
ελεύθερη 
τοποθέτηση με 
περιορισμό αρθ 9 

ελεύθερη 
τοποθέτηση με 

περιορισμό αρθ 9 

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο) 

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο) 

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο) 

ΓΟΚ 1985                  
ελεύθερη 
τοποθέτηση με 
περιορισμό αρθ 9 

ελεύθερη 
τοποθέτηση με 

περιορισμό αρθ 9 

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο)  

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο) 

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο) 

1978 
ΑΠ.Ν. 
Ζ/2596/78 

622Δ/28-11-
1978 

Περί τροποποιήσεως των συντελεστών 
δομήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Πτολεμαΐδος 

ΓΟΚ 1985                  
(ΦΕΚ 210Α/18-

12-85)  

ελεύθερη 
τοποθέτηση με 
περιορισμό αρθ 9 

ελεύθερη 
τοποθέτηση με 

περιορισμό αρθ 9 

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο) 

     αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗ ή 
στο όριο) 

  αρθ 9 (3μ+0,10ΧΗή 
στο όριο) 

1977 
ΠΔ 21-10-
1977 

477Δ/22-11-
1977 

Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του 
ρυμοτομικού σχεδίου Πτολεμαΐδος, 
αναθεωρήσεως και καθορισμού των όρων 
και περιορισμών δομήσεως των 
οικοπέδων αυτού 

ΓΟΚ 1973   
Συνεχές σύστημα 

υποχρεωτικά επί της 
ΟΓ- υπό 

προϋποθέσεις 
υποχώρηση 
πρόσοψης 

 2,50 μ παρέκκλιση 2,50 μ 2,50 μ 

ΠΕ σύστημα 4μ ή πλ. προκηπίου ελαχ 2,5 ελαχ 2,5 ελαχ 2,5 

1955 
ΝΔ 20-09-

1955 
264Α/30-09-

1955 

Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του 
ρυμοτομικού σχεδίου Πτολεμαΐδος 
(Κοζάνης) και καθορισμού των όρων και 
περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων 
αυτού 

ΓΟΚ 1973 

Συνεχές σύστημα 

υποχρεωτικά επί της 
ΟΓ- & υπό 

προϋποθέσεις 
υποχώρηση 
πρόσοψης 

 2,50 μ 
κατά παρέκκλιση 2,50 

μ 2,50 μ 

Σύστημα πτερύγων    1,25                 Αρθ. 72 
1,25                       Αρθ. 

72 2,50 μ 

ΠΕ σύστημα 4μ ή πλ. προκηπίου 
ελαχ 2,5 παρέκκλιση 

ως 1 μ 
 ελαχ 2,5 παρέκκλιση 

ως 1 μ 
 ελαχ 2,5 παρέκκλιση 

ως 1 μ 

ΓΟΚ 1955 &                
ΤΡΟΠ. ΒΔ 26-7-

59     (ΦΕΚ 
167Α/19-8-59) 

Συνεχές σύστημα         
(Α τομεας)  

υποχρεωτικά επί της 
ΟΓ -υπό 

προϋποθέσεις 
υποχώρηση  

      

Σύστημα πτερύγων     
(Β τομέας)   

1,00 (αρθ18) & 
παρεκλ. σε  

τεθλασμένο όριο 

1,00 (αρθ 18) & 
παρεκλ. σε  

τεθλασμένο όριο 
0,70μ  (αρθ 18)  

1951 ΝΔ 1770 
120Α/23-04-

1951 

Περί εγκρίσεως του πολεοδομικού 
σχεδίου Πτολεμαΐδος και των όρων και 
περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων 
αυτού 

ΓΟΚ 1929 

Συνεχές σύστημα         
(Α τομεας)  

υποχρεωτικά επί της 
ΟΓ- υπό 

προϋποθέσεις 
υποχώρηση  

2,50μ         αρθ 32,33 2,50μ            αρθ 32,33 2,50μ            αρθ 33 

Σύστημα πτερύγων     
(Β τομέας)   1,00 (αρθ18)  1,00 (αρθ 18) 0,70μ  (αρθ 18)  

Πηγή: Γραφείο Προγραμματισμού Δ. Εορδαίας   
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12.2.1.2. Ερωτηματολόγιο Έρευνας Πεδίου 

 

Ε ΡΩ Τ ΗΜ Α Τ Ο ΛΟ Γ ΙΟ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΣΣΒΑΑ) 

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2014-2020 

Α )  Στατιστικά στοιχεία 

Είδος επιχείρησης 

Έδρα επιχείρησης 

Διεύθυνση ( μόνο η οδός) 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Ακαθάριστος τζίρος επιχείρησης 

1. ο    έως 10.000                              2. ο   10.000 έως 20.000                                3.ο    20.000 έως 30.000 

4. ο 30.000 έως 40.000                      5. ο     πάνω από 40.000 

Μορφές απασχόλησης-Αριθμός απασχολουμένων 
1. ο πλήρης-                                   2. ο μερική -                                       3. ο άτομα οικογένειας- 

Φύλο: 1. ο Άνδρας                                                     2. ο Γυναίκα 

Ηλικιακή Ομάδα 
1. ο 18-30                                   2. ο 31-45                             3. ο 46-60                           4. ο 60 και άνω 

Μορφωτικό επίπεδο 
1. ο Υποχρεωτική εκπαίδευση                                                                         2. ο Μέση εκπαίδευση 
3. ο Ανώτατη Εκπαίδευση                                                                              4. ο Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 

Οικογενειακή Κατάσταση 

1. ο Άγαμος/η                                  2. ο Έγγαμος/η                                           3. ο Διαζευγμένος/η 

Αριθμός παιδιών               1. ο Ενήλικα                                  2. ο Ανήλικα 
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Β) Απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

1. Ποια ήταν η πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την περίοδο 2013-2016 
1. ο Πτωτική               2. ο Σταθερή                          3. ο Ανοδική                       4. ο Δεν απαντώ 

1.1 Σε περίπτωση πτωτικού κύκλου εργασιών, τι προτίθεστε να κάνετε για την αντιμετώπιση της κατάστασης; 

1 ο Μείωση κόστους λειτουργίας                  2. ο Μείωση προσωπικού                3. ο Αναβάθμιση επιχείρησης 

4 ο Αλλαγή Δραστηριότητας                        5. ο Αναζήτηση πόρων                     6.ο Κλείσιμο Επιχείρησης 

1.2 Πώς νομίζετε ότι η επιχείρηση θα καταφέρει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της ( ακαθάριστο τζίρο); 

1. ο Αναβάθμιση περιοχής           2. ο Επιδότηση επιχείρησης           3. ο Αναζήτηση συνεταιριστικού σχήματος 

2. Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις; 

1. ο Ναι                2. ο Όχι 
2.1 Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη η επιμόρφωσης των επιχειρηματιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης 
ενόψει της οικονομικής κρίσης; 

1. ο Ναι                2. ο Όχι 

2.2 Εάν έχετε μετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης, αυτό σας βοήθησε να: 

1. ο Ανοίξετε την επιχείρησή σας         2. ο Αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας             3. ο Αποκτήσετε γνώσεις 

4. ο Άλλο ................................  

3. Εκτιμάτε ότι η αναβάθμιση της περιοχής σας θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας; 

1. ο Ναι                                   2. ο Όχι                          3. ο Δεν γνωρίζω 
4. Επιθυμείτε η παρέμβαση στο πλαίσιο της Β.Α.Α. να έχει δράσεις σχετικές με εξειδικευμένη κατάρτιση 

1. ο Ναι                               2. ο Όχι 

5. Θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας η επιδότηση θέσεων απασχόλησης; 

1. ο Ναι                                     2. ο Όχι                                       3. ο Δεν γνωρίζω 
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6. Στο πλαίσιο της ΒΑΑ προβλέπονται συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα λειτουργικής, 
ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης των καταστημάτων της περιοχής. Θα σας ενδιέφερε να 
συμμετάσχετε, καταβάλλοντας μέρος της δαπάνης με ίδιους πόρους ή δανειοδότηση; 

1. ο Ναι                                        2. ο Όχι                                      3. ο Δεν γνωρίζω 

7. Πιστεύεται ότι η Πτώση Κύκλου Εργασιών της επιχείρησής σας συνδέεται με το χαμηλό εισόδημα 
των κατοίκων της περιοχής σας; 

1. ο Ναι                       2. ο Όχι                    3. ο Δεν γνωρίζω 

8. Άλλαξε η σύνθεση των κατοίκων της περιοχής μετά την κρίση και με ποιο τρόπο; 

1. ο περισσότεροι άνεργοι                 2. ο περισσότεροι μετανάστες                      3. ο περισσότερα άδεια σπίτια 

5. ο Δεν άλλαξε                               6. ο Άλλο 
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12.2.1.3. Φωτογραφίες Περιοχής Παρέμβασης 

 
Παρατίθενται στη συνέχεια φωτογραφίες της περιοχής παρέμβασης ανά Ζώνη 
 
ΖΩΝΗ 1 
 

 
Κεντρική Πλατεία 

 
Οδός 25ης Μαρτίου 
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Περιοχή Πολυκέντρου 
 

 
Χώρος Λαϊκής Αγοράς 
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Περιοχή 1ου Δημοτικού Σχολείου 

 
Περιοχή Εθνικού Σταδίου Πτολεμαΐδας 
 
 
 
 
 
ΖΩΝΗ 2 
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Πάρκο εκτάκτων αναγκών 

 
Επιχειρήσεις κατά μήκος της εισόδου της πόλης 
 
 
 
 
ΖΩΝΗ 3 
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Περιοχή ΑΕΒΑΛ 
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12.2.2. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Εορδαίας  

Γνωμοδότηση 2η/2015 

Θέμα: «Κατάρτιση προσχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δ. 

Εορδαίας » 

Στη Πτολεμαΐδα και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Διοικητηρίου σήμερα στις 14 του μήνα 

Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. ήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση η Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την αριθμ.19050/13-6-2016 πρόσκληση του προέδρου, που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 

6, παρ. 5 του κανονισμού λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης η συνεδρίαση είναι 

επαναληπτική, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει απαρτία. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ:          ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Ζαμανίδης Σάββας Πρόεδρος   1. Αλεξίου Κωνσταντίνος 

2. Μήγγος Μιχαήλ    2. Γκλούμπος Παναγιώτης 

3. Νικολαΐδης Ισαάκ    3. Θεοφανίδης Μιχαήλ 

4. Πασχαλίδης Λιβέριος    4. Ζαραφίδης Χαράλαμπος 

5. Τσαντσαρίδης Σοφιανός   5. Καρακούκας Αλέξανδρος 

6. Κοκκινίδης Ευστάθιος    6.Παπαδόπουλος Αναστάσιος 

7. Τσάγια Ειρήνη     7. Καρκαντώνης Ευστάθιος 

8. Δαλάκης Νίκος     8. Χατζηκυριάκου Βασιλική 

9. Απατσίδης Θεμιστοκλής   9. Συμεών Ηλίας  

10. Σαφερίδης Χρήστος    10. Ηλιόπουλος Γεώργιος 

11. Καρυπίδου Χαρούλα    11Τουμανίδου Σοφία 

        12. Θεοχαράκος Θεόδωρος 

       13. Πέκου Τζένη 

       14. Χατζηπαρασκευάς Χρήστος 
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       15 Μπαλτιράνη Μαρία 

       16. Καλαμάρα Κλεοπάτρα 

       17. Κυριακίδης Ιάκωβος 

       18. Τζιουμάκας Νικόλαος 

      

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Εορδαίας Καραγιαννάκη Μαρία για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη της επιτροπής και έδωσε τον λόγο στους εισηγητές του θέματος, 

υπάλληλοι του γραφείου Προγραμματισμού του δήμου κ. Ίτσκου Αικατερίνη, Κουρουμπλή Νικόλαο και 

Καραγιαννάκη Μαρία. 

 Όταν τελείωσε η εισήγηση ο πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε σχετικά με το Σχέδιο 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρετε 

ως Σ.Σ.Β.Α.Α. και είπε ότι: 

Στον χώρο παρέμβασης του Σ.Σ.Β.Α.Α. που είδατε στην παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν και 

σημεία που είναι εκτός της συγκεκριμένης (επιλεγείσας) περιοχής, αλλά συμπληρώνουν – 

ολοκληρώνουν το σχέδιο. 

Ο προϋπολογισμός είναι 41.300.000 € για όλη την Δ. Μακεδονία και τον διεκδικούν οι τέσσερεις 

πρωτεύουσες των νομών και η Πτολεμαΐδα. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων μπορεί να γίνει από τον δήμο και από την Διαχειριστική αρχή του  

Ε.Π. Δ. Μακεδονίας. 

Επίσης θα υπάρχει εξωτερικός συνεργάτης που θα επικουρεί την σύνταξη του προσχεδίου και στην 

συνέχεια του σχεδίου Σ.Β.Α.Α 

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στα μέλη της επιτροπής να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να 

καταθέσουν προτάσεις.  

Τον λόγο πήρε ο κ. Πασχαλίδης ο οποίος ανέφερε ότι το σχέδιο θα πρέπει να σχετίζετε με το 

περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα στη μεταλλιγνιτική περίοδο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

ποιότητα ζωής των κατοίκων και η βελτίωση της εικόνας της πόλης. Στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση 

των επισκεπτών της πόλης που μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία ενεργειακού πάρκου στο χώρο 

«Μνήμες Λιγνίτη», θεματικού πάρκου προσφυγικού ελληνισμού, με διαδραστικό πίνακα ενημέρωσης 

ξενόγλωσσων επισκεπτών, δημιουργία πάρκου λιγνίτη στο χώρο «βιομηχανικό» της ΔΕΗ και δημιουργία 
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μυθόπολης (αρχαιολογικά μνημεία κ.α.).   

Ο κ. Μήγγος είπε ότι πρέπει να προβλεφθούν σημεία φόρτισης των αμαξιδίων ΑμΕΑ καθώς και των 

ηλεκτρικών αμαξιών, πρότεινε να μπει ηλεκτρικό βαν για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της 

πόλεως της Πτολεμαΐδας. Επίσης ανέφερε ότι η δράση με την ανακύκλωση των καπακιών και άλλων 

ανακυκλώσιμων ειδών μπορεί να γίνει με μια σύμπραξη του δήμου με τον σύλλογο τους π.χ. ΚΟΙΣΥΜΠ 

και γίνεται μια προσπάθεια να το εκμεταλλεύεται οικονομικά ο δήμος. Τέλος ανέφερε ότι η  στροφή 

στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να αξιοποιηθεί και στον ιστό της πόλης π.χ. έκθεση προϊόντων σε 

δημοτικό χώρο, κλειστή αγορά και ανέφερε ότι θα προσκομίσει εγγράφως τις προτάσεις του συλλόγου 

ΑμΕΑ 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Τσαντσαρίδης ο οποίος ανέφερε ότι όλες οι παρεμβάσεις που θα 

γίνουν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το δημογραφικό: να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες όπως 

ΑμΕΑ, ηλικιωμένους, μαθητές, φοιτητές κ.λ.π. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να γίνει με βάση την 

πρόβλεψη των αναγκών σε βάθος χρόνου. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής 

με απώτερο στόχο την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. Επεσήμανε 

ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην  πόλη της Πτολεμαΐδας θα πρέπει να ωφελούν και τους γύρω 

οικισμούς. 

Η κα. Τσάγια ανέφερε ότι οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι πολλές (περιβάλλον, ανακύκλωση, 

εκπαίδευση) και πως όλοι οι αναφερόμενοι τομείς πρέπει να υλοποιηθούν ιεραρχώντας όμως τις 

σημαντικότερες ανάγκες της πόλης. Έκανε αναφορά στην καθαριότητα και πρότεινε να μπουν υπόγειοι 

κάδοι απορριμμάτων, σημεία ανακύκλωσης, πράσινα σημεία. Ανέφερε την ανάγκη για χώρους παρκινγκ 

οι οποίοι θα πρέπει να χωροθετηθούν αυστηρά όπως και οι κοινόχρηστοι χώροι για την ανάπτυξη των 

τραπεζοκαθισμάτων. Τέλος επεσήμανε ότι συμφωνεί η παρέμβαση να ξεκινήσει από το κέντρο της 

πόλης. 

Η κα. Ίτσκου Αικατερίνη, υπάλληλος του γραφείου Προγραμματισμού του δήμου,  διευκρίνισε στα 

μέλη της επιτροπής ότι στο πρόγραμμα επιτρέπεται να ιδρυθεί παρκινγκ με την χρήση Σ.Δ.Ι.Τ. 

Ο κ. Νικολαΐδης περιμένει καταρχήν το πενταετές πρόγραμμα του δήμου το οποίο πιστεύει ότι θα 

είναι χρήσιμο στο Σ.Σ.Β.Α.Α., επισημαίνει ότι δεν συμφωνεί η επιλεγείσα περιοχή να είναι το κέντρο και 

οι γύρω από το κέντρο περιοχές, αλλά πρέπει να συμπεριληφθούν και τα άκρα της πόλης. Περιμένει να 

δει τι οραματιζόμαστε στον αστικό ιστό και πως συνδέεται η μια δράση ή σημείο με το άλλο π.χ. πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής, πάρκο εκτάκτων αναγκών, κλειστό κολυμβητήριο. Ανέφερε ότι έχει έτοιμες 

προτάσεις όπως κλειστή  λαϊκή αγορά, μουσείο λιγνίτη, θεματικά πάρκα. Επίσης είπε πρέπει να 

δημιουργηθεί χώρος εκπαίδευσης για τις δράσεις της τηλεθέρμανσης  και μπορεί να γίνει προσέγγιση 
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από το πάρκο λιγνίτη με ηλεκτρικό τρένο στα υπόλοιπα θεματικά πάρκα όπου θα υπάρχει ενημέρωση με 

διαδραστικό πίνακα τέλος ανέφερε ότι θα στείλει εγγράφως τις προτάσεις του συλλόγου που 

εκπροσωπεί στο γραφείο προγραμματισμού.  

Ο κ. Δαλάκης στην συνέχεια πήρε τον λόγο και πρότεινε να φέρουμε το ποδήλατο μέσα στην πόλη, 

να δημιουργηθούν πέντε (5) με έξι (6) σταθμοί στάθμευσης για χρήση ποδηλάτων χωρίς όμως 

ποδηλατοδρόμο, διότι στο παρελθόν απέτυχε αυτό το εγχείρημα. 

Ο κ. Καδόγλου ανέφερε ότι μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να συμπεριληφθεί η δημιουργία γραφείου  

συμβουλευτικής ή καταγραφής επιχειρήσεων  και αναζήτησης π.χ. ειδών κ.λ.π. 

Ο κ. Κοκκινίδης είπε ότι συμφωνεί με τα λεγόμενα του κ. Νικολαΐδη και ότι την κατάρτιση του 

σχεδίου να την σχετίσουμε με την μεταλιγνιτική περίοδο, να δώσουμε οικολογικό χαρακτήρα στις 

παρεμβάσεις μας, να πιέσουμε την ΔΕΗ για αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στο τέλος αναφέρει ότι 

θα καταθέσει τις προτάσεις της ΕΛΜΕ Εορδαίας στο γραφείο Προγραμματισμού. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής αφού άκουσε προσεκτικά όλα τα μέλη της επιτροπής ανέφερε ότι στις 

περιοχές που θα γίνει παρέμβαση θα πρέπει να έχει λυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι εκτάσεις 

δηλαδή να είναι δημοτικές.  

Όσον αφορά το εκθεσιακό κέντρο έχει ήδη προτείνει στον Εμπορικό Σύλλογο κάποια διαθέσιμα 

οικόπεδα και όταν θα γίνει η επιλογή του οικοπέδου θα προκηρυχτεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. 

 Για το βιομηχανικό πάρκο επεσήμανε ότι στην επικείμενη επίσκεψή του στην Αθήνα θα συναντήσει 

τον κ. Παναγιωτάκη πρόεδρο της ΔΕΗ και τον κ. Σκουρλέτη υπουργό για το θέμα των κατεδαφίσεων  και 

του βιομηχανικού πάρκου. Επίσης θ’ αναφερθεί στο θέμα της τηλεθέρμανσης των εργατικών κατοικιών 

και του οικισμού Καρδιάς . 

Ο βιομηχανικός τουρισμός χαρακτηρίζει όλη την περιοχή μας και ήδη υπάρχει ολοκληρωμένο 

σχέδιο για όλη την Δ, Μακεδονία. 

Ανέφερε ότι εκπονείτε μελέτη θεματικού πάρκου για παιδιά, εντός του πάρκου εκτάκτων αναγκών, 

ότι γίνεται ιστορική καταγραφή του τόπου και όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο 

του δήμου. 

Συμπερασματικά αναφέρθηκε ότι το ΣΣΒΑΑ είναι συγκεκριμένο και ότι θα πρέπει να υποβληθούν 

όλες οι προτάσεις και ιδέες οι οποίες θα λύνουν όλα τα θέματα της περιοχής με καταληκτική 

ημερομηνία την 8 Ιουλίου 2016. 
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την πρόσκληση του  

ΣΣΒΑΑ, ομόφωνα 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι   

Στο να υποβληθούν προτάσεις μέχρι την 8η Ιουλίου 2016  από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες θα 

ληφθούν υπ’ όψη για τη σύνταξη του Προσχεδίου του ΣΣΒΑΑ.  

Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και 

εγκρίθηκε από τον πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης. 

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, οργάνωσης & 

Πληροφορικής  του Δ. Εορδαίας 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2016 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

(τ. υπογραφή )     (τ. υπογραφή) 

Ακριβές αντίγραφο  

Ο πρόεδρος  

      

Ζαμανίδης Σάββας 

Δήμαρχος Δ. Εορδαίας  
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12.2.3. Υλικό διαβούλευσης 

12.2.3.1. Αποτελέσματα διαβούλευσης 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης καθώς και οι προτάσεις που κατατέθηκαν από φορείς 

και Δημότες παρατίθενται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ενώ ο βαθμός υιοθέτησης και 
ενσωμάτωσής τους στο ΕΣΣΒΑΑ είναι ιδιαίτερα υψηλός.  Παράλληλα ο Δ. Εορδαίας 

ενεργοποίησε μια διαδικασία ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης – συμμετοχής δημοτών και 

επιχειρηματιών, διακινώντας με το προσωπικό του Δήμου ερωτηματολόγια που σκοπό είχαν 
τη συλλογή στοιχείων και κυρίως την αποτύπωση της γνώμης επιχειρηματιών που 

δραστηριοποιούνται στην επιλεχθείσα περιοχή παρέμβασης. Τέλος στην ιστοσελίδα του 

Δήμου αναρτήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο όπου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες 
στη συγκεκριμένη διαδικασία να αξιολογήσουν τις προτάσεις του σχεδίου του ΕΣΣΒΑΑ, 
ενόψει της οριστικής του διαμόρφωσης. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω διαδικασιών παρατίθενται στη συνέχεια: 

       Έρευνα πεδίου επί των επιχειρήσεων περιοχής παρέμβασης Δήμου Εορδαίας 

Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα & συμπληρώθηκαν στο διάστημα 01 Ιουνίου 2017 έως 15  

Ιουνίου 2017. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε επί τόπου με τη συνδρομή 

υπαλλήλων του δήμου, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα καταστήματα & τις επιχειρήσεις της 

περιοχής. Το σύνολο των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ήταν 140 από 210 που 
διανεμήθηκαν & ζητήθηκε να συμπληρωθούν.  

Ακολούθησε επεξεργασία των απαντήσεων και τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

αξιοποιήθηκαν για τη σύνταξη του ΕΣΣΒΑΑ.  

Αποτελέσματα Έρευνας 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε γενικές ερωτήσεις για τις επιχειρήσεις. 

Από την επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

 Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθαν σε 140. Από αυτές οι 

περισσότερες χαρακτηρίζονται ως εμπορικά καταστήματα (37), ενώ ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις χώροι εστίασης και αναψυχής (35).  
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 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρηματιών 41 επιχειρήσεις (σε σύνολο 117 
απαντήσεων) έχουν τζίρο πλέον των 40.000 ευρώ, ενώ 40 επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν τις 
10.000 ευρώ.  

 

 Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων οι εργαζόμενοι είτε είναι μερικής απασχόλησης, είτε 

είναι άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Μόνο 48 εργαζόμενοι στους 267  
απασχολούνται  με πλήρη απασχόληση.  

 Οι επιχειρήσεις ανήκουν κατά πλειοψηφία σε άνδρες (σε ποσοστό 62%). 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΛΗΡΗΣ 48 18% 

ΜΕΡΙΚΗ 93 35% 

ΑΤΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 126 47% 

ΣΥΝΟΛΟ 267 
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ΦΥΛΟ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΔΡΑΣ 91 62% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 55 38% 

ΣΥΝΟΛΟ 146 
  

 

 

 Οι περισσότερες  επιχειρήσεις ανήκουν σε άτομα ηλικίας 31-45 ετών (69 επιχειρήσεις), και 
ακολουθούν άτομα ηλικίας 46-60 ετών (53 επιχειρήσεις).  
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 Το μορφωτικό επίπεδο των επιχειρηματιών της περιοχής είναι σχετικά υψηλό με το 32% 

να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 52% έχουν ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 

 

 Το 76% των ερωτηθέντων είναι έγγαμοι και το 21% είναι άγαμοι. Το 52% των παιδιών 
είναι ανήλικα.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Άγαμος/η 30 21% 

Έγγαμος/η 106 76% 

Διαζευγμένος/η 4 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 140 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ενήλικα 93 48% 

Ανήλικα 99       52% 

ΣΥΝΟΛΟ 192 
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Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι επιχειρηματίες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή τους και με το ΕΣΣΒΑΑ. Από τις απαντήσεις τους 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Σε σύνολο 134 απαντήσεων οι 86 (ποσοστό 64%) απάντησαν ότι κατά την περίοδο 2013-

2016 ο κύκλος εργασιών τους ακολούθησε πτωτική πορεία, ενώ 21 επιχειρήσεις δήλωσαν 

ότι ο κύκλος εργασιών ήταν σταθερός. 

 

 

 Στην υποθετική ερώτηση πτωτικού κύκλου εργασιών και τους τρόπους αντιμετώπισης 
μιας τέτοιας κατάστασης οι περισσότερες απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν την 

αναβάθμιση της επιχείρησης (34%), 31% απάντησαν ότι θα προχωρούσαν σε μείωση 

κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ 7% θα έκλειναν την επιχείρηση, όπως επίσης  
ποσοστό 10% απάντησε ότι θα αναζητούσε πόρους. 
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 Οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών συνδέεται με την 

επιδότηση της επιχείρησής τους (30%) και με την αναβάθμιση της περιοχής (67%). 

 

 

 Το 65% των ερωτηθέντων δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης για 
ΜΜΕ. Ωστόσο η ανάγκη για επιμόρφωση είναι πολύ σημαντική κατά τους επιχειρηματίες 

αφού το 80% απάντησε θετικά σε σχετική ερώτηση. 
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 Το 59% των επιχειρηματιών θεωρεί ότι το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν 

τους βοήθησε να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και σε μικρότερο βαθμό να 

αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους (26%). 

 

 

 Η αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, όπως εκτιμά το 81% των ερωτηθέντων. Η δε αναβάθμιση της περιοχής θα 
πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις εξειδικευμένης κατάρτισης κατά το 90% του δείγματος. 

 

 

 

4.  Επιθυμείτε η παρέμβαση στο πλαίσιο της Β.Α.Α. να έχει δράσεις 
σχετικές με εξειδικευμένη κατάρτιση 

Ναι 126 90% 

Όχι 14 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 140 
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 Η επιδότηση θέσεων απασχόλησης θα λειτουργούσε σίγουρα θετικά στην ανάπτυξη της 
επιχείρησής τους εκτιμά το 81% των επιχειρηματιών.   

 

5. Θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας η επιδότηση 
θέσεων απασχόλησης; 

Ναι 113 81% 

Όχι 15 11% 

Δεν γνωρίζω 12 8% 

ΣΥΝΟΛΟ 140 
  

 

 Το 62% των ερωτηθέντων θα ήθελε να αναβαθμίσει το κατάστημά του στο πλαίσιο 
σχετικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καταβάλλοντας μέρος της δαπάνης, 

ενώ το 22% δεν θα προχωρήσει σε βελτιώσεις.  
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 Σε ερώτηση σχετικά με την πτώση του κύκλου εργασιών και τα αίτιά του, οι 116 στους 140 

πιστεύουν ότι η πτώση αυτή συνδέεται με το χαμηλό εισόδημα των κατοίκων της 
περιοχής. Οι 129 στους 147 θεωρούν ότι στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν πλέον 
περισσότεροι άνεργοι.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Εκ των ερωτηθέντων κάποιοι προχώρησαν σε προτάσεις ή κατέθεσαν προσωπικούς 
προβληματισμούς. Από αυτούς αξιοσημείωτα είναι τα παρακάτω, τα οποία αναφέρθηκαν 

αρκετές φορές από διαφορετικούς ερωτηθέντες: 

o Ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης (βελτίωση δρόμων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, 
λαϊκής αγοράς) 

o Η στάθμευση των οχημάτων (και γενικότερα το οδικό δίκτυο της πόλης) 

o Η απομάκρυνση των αδέσποτων ζώων 

o Σε μικρότερο βαθμό υπήρξαν προτάσεις για βελτίωση της φωταγώγησης, συνθήκες 

υγιεινής της περιοχής. 

 

Συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (www.ptolemaida.gr) αναρτήθηκε ερωτηματολόγιο 
απευθυνόμενο προς τους Δημότες όπου ζητήθηκε να αξιολογηθούν οι προτάσεις του 
προσχεδίου του ΕΣΣΒΑΑ, ενόψει της διαμόρφωσης του οριστικού σχεδίου. Η συγκεκριμένη 
ηλεκτρονική φόρμα κατέγραψε 98 απαντήσεις στο χρονικό διάστημα 14/3/2017 – 4/4/2017 και 
η δομή του αφορούσε αρχικά τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Γνωρίζετε το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης; 
 Αν όχι, πώς θα θέλατε να ενημερωθείτε; 
 Θα θέλατε να συμμετέχετε στην διαμόρφωση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης και με ποιόν τρόπο; 

ενώ στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες η αξιολόγηση των προτάσεων του 
ΕΕΣΒΑΑ με πενταβάθμια (1-5) κλίμακα αποδοχής / σύμφωνης γνώμης, όπου η ανώτερη 
βαθμίδα αντιστοιχούσε στον ανώτερο βαθμό αποδοχής.  

12.2.3.2. Αποτελέσματα Έρευνας 

Από τους συμμετέχοντες προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (79 από 98 απαντήσεις) 
των συμμετεχόντων δεν γνώριζε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ζητώντας να 
ενημερωθεί κύρια μέσω του ηλεκτρονικού τύπου και σε κατά πολύ μικρότερο βαθμό μέσω 
εντύπων (π.χ. φυλλάδια, εφημερίδες, κλπ).  
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Η πρόθεση συμμετοχής στη διαμόρφωση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
εκφράστηκε από τις απαντήσεις με τους εξής τρόπους, σε ορισμένες περιπτώσεις και 
συνδυαστικά: 

 Με την αποστολή μέσω e-mails των προτάσεων μου (47 απαντήσεις),  
 Με τη συμμετοχή μου σε λαϊκή συνέλευση (32 απαντήσεις),  
 Με τη συμμετοχή μου στη συνδιοργάνωση ημερίδας (24 απαντήσεις), 
 Με την κατάθεση των απόψεων μου στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου 

Εορδαίας (17 απαντήσεις),  
 Με τη διοργάνωση ενός debate για το ποια δράση πρέπει τελικά να 

πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα τα 
έργα (2 απαντήσεις). 

Αξιολογώντας τις προτάσεις του ΕΣΣΒΑΑ με πενταβάθμια (1-5) κλίμακα αποδοχής / 
σύμφωνης γνώμης, όπου η ανώτερη βαθμίδα αντιστοιχούσε στον ανώτερο βαθμό 
συμφωνίας προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά σειρά μέγιστης αποδοχής: 

 
1. Υποδομές προσβασιμότητας ΑμεΑ (κτιριακές υποδομές σε εξωτερικούς χώρους και 

υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) 
Βαθμολόγηση: 5 (76 απαντήσεις), 4 (13 απαντήσεις), 3 (6 απαντήσεις), 2 (0 απαντήσεις), 1 
(1 απαντήσεις) 

 
2. Δημιουργία χώρων πρασίνου (π.χ. βοτανικό πάρκο) και παιχνιδότοπων στο πάρκο 

εκτάκτων αναγκών 
Βαθμολόγηση: 5 (71 απαντήσεις), 4 (13 απαντήσεις), 3 (8 απαντήσεις), 2 (2 απαντήσεις), 1 
(2 απαντήσεις) 

 
3. Δημιουργία χώρων στάθμευσης (π.χ υπόγειος χώρος στάθμευσης κεντρικής πλατείας, 

υπόγειος χώρος λαϊκής αγοράς) 
Βαθμολόγηση: 5 (66 απαντήσεις), 4 (19 απαντήσεις), 3 (7 απαντήσεις), 2 (2 απαντήσεις), 1 
(2 απαντήσεις) 

 
4. Βελτίωση υπηρεσιών μέσω συστημάτων και γενικά ΤΠΕ στις δομές υγείας και πρόνοιας 

του δήμου (e-βοήθεια στο σπίτι, Σύστημα τηλεπρόνοιας στα πλαίσια της προληπτικής 
ιατρικής των ΚΕΠ Υγείας) 
Βαθμολόγηση: 5 (65 απαντήσεις), 4 (22 απαντήσεις), 3 (9 απαντήσεις), 2 (1 απαντήσεις), 1 
(0 απαντήσεις) 

 
5. Ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής αιτημάτων / υποδείξεων / εξυπηρετήσεων των 

πολιτών μέσω πληροφορικής τεχνολογίας του Δήμου 
Βαθμολόγηση: 5 (64 απαντήσεις), 4 (23 απαντήσεις), 3 (10 απαντήσεις), 2 (0 απαντήσεις), 
1 (0 απαντήσεις) 
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6. Εγκαταστάσεις και συστήματα διαλογής, ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων (π.χ. 

ημιβυθιζόμενα απορριμματοδοχεία) 
Βαθμολόγηση: 5 (64 απαντήσεις), 4 (17 απαντήσεις), 3 (14 απαντήσεις), 2 (0 απαντήσεις), 
1 (1 απαντήσεις) 

 
7. Βιοκλιματικός φωτισμός σε κοινόχρηστους χώρους και παρεμβάσεις βιοκλιματικού 

σχεδιασμού σε δημόσια κτίρια  
Βαθμολόγηση: 5 (64 απαντήσεις), 4 (17 απαντήσεις), 3 (13 απαντήσεις), 2 (1 απαντήσεις), 
1 (2 απαντήσεις) 

 
8. Εισαγωγή, επέκταση της χρήσης ήπιων-εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε δημόσια 

κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 
Βαθμολόγηση: 5 (64 απαντήσεις), 4 (16 απαντήσεις), 3 (12 απαντήσεις), 2 (2 απαντήσεις), 
1 (1 απαντήσεις) 

 
9. Κατασκευή/Επέκταση/Αναβάθμιση λαϊκής αγοράς με πρότυπα βιοκλιματικού σχεδιασμού 

(Περιοχή Πολύκεντρου)  
Βαθμολόγηση: 5 (64 απαντήσεις), 4 (14 απαντήσεις), 3 (11 απαντήσεις), 2 (2 απαντήσεις), 
1 (3 απαντήσεις) 

 
10. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  

Βαθμολόγηση: 5 (62 απαντήσεις), 4 (19 απαντήσεις), 3 (7 απαντήσεις), 2 (4 απαντήσεις), 1 
(3 απαντήσεις) 

 
11. Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης (σε εφαρμογή της υπό 

εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης) 
Βαθμολόγηση: 5 (61 απαντήσεις), 4 (24 απαντήσεις), 3 (7 απαντήσεις), 2 (4 απαντήσεις), 1 
(0 απαντήσεις) 

 
12. Κατασκευή/Επέκταση/ Αναβάθμιση ποδηλατικού δικτύου με σκοπό τη δημιουργία ενός 

ενιαίου λειτουργικού δικτύου και δημιουργία ποδηλατοστασίων 
Βαθμολόγηση: 5 (61 απαντήσεις), 4 (16 απαντήσεις), 3 (13 απαντήσεις), 2 (1 απαντήσεις), 
1 (5 απαντήσεις) 

 
13. Δημιουργία Πολυχώρου Εκδηλώσεων (Κόμβος Ν.Εισόδου Πτολεμαΐδας)  

Βαθμολόγηση: 5 (60 απαντήσεις), 4 (17 απαντήσεις), 3 (13 απαντήσεις), 2 (3 απαντήσεις), 
1 (2 απαντήσεις) 

 
14. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 
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Βαθμολόγηση: 5 (57 απαντήσεις), 4 (23 απαντήσεις), 3 (13 απαντήσεις), 2 (1 απαντήσεις), 
1 (2 απαντήσεις) 

 
15. Δημιουργία χώρου παρασκευής συσσιτίου, κοινωνικού – ιατρείου και παντοπωλείου και 

στέγης φιλοξενίας απόρων και αστέγων καθώς και Γραφείου εθελοντισμού 
Βαθμολόγηση: 5 (57 απαντήσεις), 4 (19 απαντήσεις), 3 (13 απαντήσεις), 2 (6 απαντήσεις), 
1 (1 απαντήσεις) 

 
16. Αναπλάσεις πλατειών – οδών – ανοιχτών χώρων (Κεντρική Πλατεία από Ι. Χρηστίδη έως Β. 

Κων/νου και από Παυλίδη –Αδαμοπούλου μέχρι Πεζόδρομο ΟΤΕ), Περιοχή Παλιού πάρκου 
– Βιβλιοθήκης, Περιοχή Πάρκου Εκτάκτων Αναγκών -Αγροκήπιο) 
Βαθμολόγηση: 5 (57 απαντήσεις), 4 (18 απαντήσεις), 3 (11 απαντήσεις), 2 (3 απαντήσεις), 
1 (6 απαντήσεις) 

 
17. Ενεργοποίηση της ζώνης παραγωγικών δραστηριοτήτων του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας 

(Δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων κλπ)  
Βαθμολόγηση: 5 (53 απαντήσεις), 4 (25 απαντήσεις), 3 (10 απαντήσεις), 2 (4 απαντήσεις), 
1 (4 απαντήσεις) 

 
18. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης 

Βαθμολόγηση: 5 (53 απαντήσεις), 4 (22 απαντήσεις), 3 (16 απαντήσεις), 2 (5 απαντήσεις), 
1 (0 απαντήσεις) 

 
19. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

Βαθμολόγηση: 5 (52 απαντήσεις), 4 (26 απαντήσεις), 3 (11 απαντήσεις), 2 (2 απαντήσεις), 
1 (2 απαντήσεις) 

 
20. Επιδότηση ατόμων με αναπηρία για την απασχόληση προσωπικών βοηθών 

Βαθμολόγηση: 5 (52 απαντήσεις), 4 (24 απαντήσεις), 3 (13 απαντήσεις), 2 (6 απαντήσεις), 
1 (1 απαντήσεις) 

 
21. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για υποστήριξη δράσεων με έμφαση στον πολιτισμό 

και στον τουρισμό (Δράσεις προώθησης Αθλητικού-Εκπαιδευτικού –Βιομηχανικού 
τουρισμού, Δημιουργία ψηφιακού «ιστορικού λευκώματος» του Δήμου Εορδαίας και 
διαδραστικού χάρτη, Έξυπνες εφαρμογές προβολής πολιτιστικών προϊόντων σε 
βιβλιοθήκες και σύγχρονες υποδομές πολιτισμού) 
Βαθμολόγηση: 5 (51 απαντήσεις), 4 (32 απαντήσεις), 3 (9 απαντήσεις), 2 (4 απαντήσεις), 1 
(0 απαντήσεις) 

 
22. Ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης, δικτύωσης, κλπ των ευπαθών ομάδων με την 

(επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας 
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Βαθμολόγηση: 5 (50 απαντήσεις), 4 (26 απαντήσεις), 3 (13 απαντήσεις), 2 (7 απαντήσεις), 
1 (2 απαντήσεις) 

 
23. Παροχή πληροφορικής παιδείας σε θέματα τεχνολογιών (Πλατφόρμα σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης (e-learning), Tηλεκατάρτιση)  
Βαθμολόγηση: 5 (49 απαντήσεις), 4 (27 απαντήσεις), 3 (14 απαντήσεις), 2 (5 απαντήσεις), 
1 (0 απαντήσεις) 

 
24. Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

Βαθμολόγηση: 5 (48 απαντήσεις), 4 (33 απαντήσεις), 3 (11 απαντήσεις), 2 (4 απαντήσεις), 
1 (1 απαντήσεις) 

 
25. Προώθηση σε θέσεις απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 

Βαθμολόγηση: 5 (47 απαντήσεις), 4 (29 απαντήσεις), 3 (15 απαντήσεις), 2 (4 απαντήσεις), 
1 (1 απαντήσεις) 

 
26. Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης για θέματα μείωσης αστικών αποβλήτων και 

προστασίας του περιβάλλοντος 
Βαθμολόγηση: 5 (47 απαντήσεις), 4 (26 απαντήσεις), 3 (18 απαντήσεις), 2 (6 απαντήσεις), 
1 (0 απαντήσεις) 

 
27. Ενεργοποίηση της μουσειακής – εκπαιδευτικής ζώνης του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας 

(Δημιουργία Μουσείου Βιομηχανικής κληρονομιάς κλπ.) 
Βαθμολόγηση: 5 (47 απαντήσεις), 4 (23 απαντήσεις), 3 (15 απαντήσεις), 2 (6 απαντήσεις), 
1 (4 απαντήσεις) 

 
28. Δημιουργία και εξοπλισμός Κέντρου Ψηφιακής Δημιουργίας Ρομποτικής και Ανοιχτών 

Τεχνολογιών (Εκπαιδευτική ρομποτική, Αρχιτεκτονική με LEGO- υποδομές)  
Βαθμολόγηση: 5 (45 απαντήσεις), 4 (22 απαντήσεις), 3 (16 απαντήσεις), 2 (7 απαντήσεις), 
1 (6 απαντήσεις) 

 
29. Παροχή υπηρεσιών απεξάρτησης -αποτοξίνωσης – αποκατάστασης 

Βαθμολόγηση: 5 (44 απαντήσεις), 4 (31 απαντήσεις), 3 (12 απαντήσεις), 2 (3 απαντήσεις), 
1 (5 απαντήσεις) 

 
30. Παρεμβάσεις σε μουσεία, σε πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα (π.χ. πολύκεντρο, 

θρησκευτικά μνημεία κλπ.) 
Βαθμολόγηση: 5 (44 απαντήσεις), 4 (27 απαντήσεις), 3 (12 απαντήσεις), 2 (6 απαντήσεις), 
1 (4 απαντήσεις) 

 
31. Μελέτη αισθητικής αναβάθμισης προσόψεων κτιρίων 
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Βαθμολόγηση: 5 (43 απαντήσεις), 4 (22 απαντήσεις), 3 (14 απαντήσεις), 2 (5 απαντήσεις), 
1 (11 απαντήσεις) 

 
32. Ανάπτυξη υπηρεσιών  "έξυπνης πόλης"  (OpenMall, Ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης 

πλοήγησης και ξενάγησης, Διαμόρφωση και ενίσχυση ταυτότητας προορισμού 
Βαθμολόγηση: 5 (38 απαντήσεις), 4 (26 απαντήσεις), 3 (21 απαντήσεις), 2 (8 απαντήσεις), 
1 (4 απαντήσεις) 

 
33. Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και υποστήριξη κοινωνικής οικονομίας 

Βαθμολόγηση: 5 (37 απαντήσεις), 4 (28 απαντήσεις), 3 (21 απαντήσεις), 2 (7 απαντήσεις), 
1 (2 απαντήσεις) 

 
34. Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα κοινωνικής ένταξης 

Βαθμολόγηση: 5 (36 απαντήσεις), 4 (32 απαντήσεις), 3 (20 απαντήσεις), 2 (6 απαντήσεις), 
1 (2 απαντήσεις) 

 
35. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και δικτύωσης 

Βαθμολόγηση: 5 (31 απαντήσεις), 4 (32 απαντήσεις), 3 (25 απαντήσεις), 2 (6 απαντήσεις), 
1 (3 απαντήσεις) 

 
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στην συγκεκριμένη 
ηλεκτρονική έρευνα όλες οι προτεινόμενες δράσεις στου ΕΣΣΒΑΑ τυγχάνουν πολύ υψηλής 
αποδοχής με βαθμολόγηση μεταξύ 4-5 στην πενταβάθμια κλίμακα. 
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12.2.3.3. Προτάσεις διαβούλευσης 

12.2.3.3.1. Στρατηγική Ανάπτυξης στον Δ. Εορδαίας με επένδυση σε νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, 
καινοτομία και πληροφορική παιδεία (Χαράλαμπος Ζαραφίδης, 11/05/2015) 

Εισαγωγή 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Εορδαίας για την 5ετία 2015-
2019 που προτάθηκαν στην επιτροπή διαβούλευσης στις 16 Φεβρουαρίου 2015 κατά τη δεύτερη 
συνεδρίαση της,  συνοψίζονται ως εξής [1]:   

1. Ενεργειακός χαρακτήρας της περιοχής (στήριξη του λιγνίτη και άλλων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας).   

2. Πρωτογενής τομέας. 

3. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού  (Αθλητικός, Θρησκευτικός, Αρχαιολογικός κ.α.). 

Η εισαγωγή δράσεων, που θα εστιάζει στο χώρο της Ψηφιακής Οικονομίας και της Πληροφορικής 
Παιδείας είναι το αντικείμενο της παρούσας πρότασης. 

Η πρόκληση 

Η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) θα συνεχίσει να 
ανακάμπτει σταθερά τη διετία 2014 – 2015. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τ.Π.Ε., υπολογίζεται ότι το 
2014 θα ανέλθει σε €2,787 τρις, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2013. Η βελτίωση θα συνεχιστεί και το 
2015, με την αξία της παγκόσμιας αγοράς να διευρύνεται περαιτέρω κατά 3,8%. Για την Ελλάδα 
προβλέπεται έτος ισορροπίας να είναι το 2016 [2]. 

Με τη ζήτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων για εξειδικευμένους εργαζομένους σε Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) να υπερβαίνει την προσφορά, η Ευρώπη θα μπορούσε έως το 
2020 να αντιμετωπίσει έλλειψη έως 900.000 εργαζόμενους στον τομέα των Τ.Π.Ε. [3], [4], [5], [6]. 

Αντίστοιχα προβλέπεται ότι το 2020 στις Η.Π.Α. θα υπάρχουν περισσότερες από  ένα εκατομμύριο κενές 
θέσεις εργασίας στον τομέα του προγραμματισμού [7], [8].  

Επίσης ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι στην κορυφή της ταξινόμησης για τις πιο περιζήτητες εταιρείες για να 
εργαστεί κάποιος, που κατάρτισε για το 2014 το LinkedIn2,  βρίσκονται οι Google, Apple, Microsoft, 
Facebook, Amazon που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Τ.Π.Ε.  [9]. 

Τα προβλήματα 

Εξάρτηση από το Ορυχείο: Σε μελέτη του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε το 
2012 αναδεικνύεται η πολύ έντονη εξάρτηση με λόγο 1 προς 4,19  των θέσεων εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού στα ορυχεία προς αυτές που δημιουργούνται και συντηρούνται στην τοπική οικονομία. 
Υπολογίζεται3 ότι 6.882 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή μας συντηρούν 
συνολικά4 22.573 θέσεις εργασίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας [10]. 

                                                             
2 Κοινωνικό δίκτυο για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις  https://www.linkedin.com/ 
3 Δεδομένα του 2009 
4 Συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που προκύπτουν έμμεσα και επαγωγικά από τις μόνιμες θέσεις εργασίας στη 
Δ.Ε.Η. 
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Ανεργία: Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2012, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπολείπεται, 
με μεγάλη διαφορά, σε όλους τους δείκτες απασχόλησης σε σχέση με τους αντίστοιχους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς (ΕΕ-27) μέσους όρους. Ενδεικτικά το ποσοστό απασχόλησης (ηλικίας 15- 64) στην Π.Δ.Μ. 
είναι μόλις 45.4% έναντι 51.3% και 64.1% της Ελλάδας και της ΕΕ-27 [11]. Το τρίτο τρίμηνο του 2014 στην 
Π.Δ.Μ.  το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών είναι στο (49,5%) και στις νέες γυναίκες 
φθάνει στο 56,6% [12]. 

Νέες Τεχνολογίες: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2012 η Π.Δ.Μ. υπολείπεται σε όλους 
σχεδόν τους δείκτες που αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις σε σχέση με τους 
αντίστοιχους - ήδη χαμηλούς με Ευρωπαϊκά δεδομένα - εθνικούς μέσους όρους [11]. 

Ψηφιακές ικανότητες: Η χώρα μας κατατάσσετε τρίτη από το τέλος στην Ευρώπη των «28» [13]. Αυτό είναι 
μια δραματική διαπίστωση για το «Ψηφιακό Έλλειμμα» που έχουμε ως κράτος και ως κοινωνία και 
αποτυπώνεται στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας  DESI5 για το 2014 [6], [14].  

Πληροφορική παιδεία: Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα: 

 Εκπαιδευτικοί: Οι εξελίξεις ξεπερνούν διαρκώς τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και 
ιδιαίτερα αυτούς που υπηρετούν στην Α/θμια. Οι θεσμοθετημένες επιμορφώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε. 
είναι ανύπαρκτες, αντί αυτών εκτελούνται  «έργα επιμόρφωσης επιπέδου Χ» για περιορισμένο 
αριθμό ατόμων και κλάδων. 

 Προσχολική ηλικία: Τα περισσότερα παιδιά έρχονται σε επαφή με τεχνολογίες της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών σε ηλικία 3 - 5 χρονών σχηματίζουν6 στρεβλή αντίληψη για την Επιστήμη της 
Πληροφορικής (Δικτυακά παιχνίδια, Youtube, Facebook,…). Ο μαθητής γίνεται παθητικός χρήστης 
αντί να εφοδιαστεί με ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου ή να γνωρίσει την επιστήμη της 
πληροφορικής και να γίνει ο ίδιος δημιουργός. 

 Δημοτικό: Το μάθημα Τ.Π.Ε. διδάσκεται σε περιορισμένο αριθμό7 Σχολικών Μονάδων 
καλύπτοντας το 40% των μαθητών του Δημοτικού [15], [16],  με έντονα προβλήματα κυρίως σε ότι 
αφορά την έλλειψη σχολικού εγχειριδίου και την ανεπάρκεια των εργαστηρίων πληροφορικής, 
ακατάλληλοι χώροι, ανεπαρκής και παλαιός εξοπλισμός. 

 Γυμνάσιο: Η πληροφορική διδάσκεται ως μονόωρο μάθημα σε εργαστήρια πληροφορικής με 
απαρχαιωμένο εξοπλισμό. 

 Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο: Εκτός από τα απαρχαιωμένα εργαστήρια, η πληροφορική 
αντιμετωπίζεται από την πολιτεία με συνεχείς παλινδρομήσεις και αναθεωρήσεις προγραμμάτων 
σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων. 

Η πρόταση 

                                                             
5 Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να αξιολογεί την πρόοδο των χωρών της ΕΕ προς μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο δείκτης αυτός 
συναθροίζει μια σειρά σχετικών δεικτών διαρθρωμένων γύρω από 5 παραμέτρους: συνδεσιμότητα, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, χρήση του διαδικτύου, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον DESI θα βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-
agenda-scoreboard  
6 Που αποκρυσταλλώνεται στα πρώτα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου 
7 Από το 2011-2012 και μέχρι σήμερα το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνολικά 
961 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, στα οποία φοιτά περίπου το 40% των μαθητών Δημοτικού. 
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Σε έξι χρόνια, το 2021 ολοκληρώνεται8 η μεταλιγνιτική εποχή [17]. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα επιτακτική την 
ανάγκη εισαγωγής δράσεων στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Εορδαίας 
στον τομέα της «Ψηφιακής Οικονομίας / Κοινωνίας και Πληροφορικής Παιδείας». Οι δράσεις θα πρέπει να 
είναι ένας συνδυασμός μικρών και ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα δώσουν άμεσα αποτελέσματα. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να σηματοδοτηθεί ένα νέο όραμα για τους νέους και την περιοχή μας. 

Η πληροφορική είναι σήμερα το κύριο συστατικό της καινοτομίας. Είναι το κλειδί για την κοινωνία της 
πληροφορίας, είναι αυτή που θα φέρει την οικονομική ανάπτυξη [18]. Η ψηφιακή ικανότητα9 σε σύσταση 
2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
χαρακτηρίζεται ως μια από τις οκτώ βασικές ικανότητες-στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων όχι μόνο 
για τη δια βίου αλλά και για την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση [19]. 

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να 
ενταχθούν στον άξονα «Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία, Πολιτισμός – Αθλητισμός».  

Δράσεις 

1. Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Κέντρου Πληροφορικής Εκπαίδευσης με στόχο να γίνει πρότυπο 
για την χώρα και τον ευρωπαϊκό χώρο.   

Αντικείμενο:  Πληροφορική παιδεία σε θέματα τεχνολογιών αιχμής. 

α. Υποδοχή 100 – 150 σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές κάθε χρόνο από όλη τη χώρα.  

β. Διαρκής δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής 
μας σε τεχνολογίες αιχμής καθώς και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών. 

Προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας: Παρόμοιο με αυτό των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης10  (Κ.Π.Ε.). 

Ενδεικτικό κόστος μελέτης: 300.000 ευρώ. 

Ενεργειακός σχεδιασμός: Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο, το οποίο θα λειτουργεί ως ζωντανό 
«εργαστήρι» περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αυτόνομο ενεργειακά με τεχνολογίες αιχμής που θα 
καταγράφουν και περιορίζου την κατανάλωση ενέργειας και του νερού όσο το δυνατόν 
περισσότερο.  

Ενδεικτικό κόστος λειτουργίας και ανανέωσης εξοπλισμού: Μικρότερο του κόστους μιας σχολικής 
μονάδας δυναμικότητας 200 μαθητών.   

Προσωπικό: Παιδαγωγική ομάδα από εκπαιδευτικούς που θα υπηρετούν με θητεία. 

Αξιοποίηση: Της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και των υψηλών προσόντων στον τομέα της 
Πληροφορικής ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στην περιοχή όπως:  

                                                             
8 Κατά συνθήκη, η έναρξη της μεταλιγνιτικής εποχής οριοθετείται στο 2002 και ολοκληρώνεται το 2021. Θεωρώντας 
ως μεταλιγνιτική εποχή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η εκμετάλλευση του λιγνίτη, διατηρεί την απαραίτητη 
δυναμική ώστε να στηρίξει βιώσιμα την είσοδο της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης. 
9 Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας (Τ.Κ.Π.) και, κατ’ 
επέκταση, 
βασικές δεξιότητες στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). 
10 Ένα ενδεικτικό παράδειγμα καλής πρακτικής  είναι το Κ.Π.Ε. Καστοριάς http://kpe-kastor.kas.sch.gr/  
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α. Τα Τμήματα Πληροφορικής σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη και 
Καστοριά. 

β. Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

γ. Την εμπειρία του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Πτολεμαΐδας που τα 
τελευταία 12 χρόνια, μεταφέρει τεχνογνωσία στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής και 
δραστηριοποιείται σε τεχνολογίες αιχμής 

δ. Τους Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της περιοχής που διακρίνονται σε εθνικές και διεθνείς 
δράσεις αριστείας.  

ε. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης11 (Ε.ΚΕ.Τ.Α.). 

ζ. Κέντρο Τεχνολογικών Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Εξοπλισμός και ενίσχυση με προσωπικό της υποστηρικτικής δομής του Κέντρου Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών12 (Κε.Πλη.Νε.Τ.) της Πτολεμαΐδας.  

3. Ανανέωση του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμια Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα θα 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.  

4. Ενθάρρυνσης δράσεων αριστείας, διοργάνωση διαγωνισμών και θέσπιση υποτροφιών  στον τομέας 
της εκπαίδευσης πάνω στην Πληροφορική και στις σε Τ.Π.Ε. Ενδεικτικό κόστος 150.000€ σε βάθος 
χρόνου 5-ετίας.  

5. Αξιοποίηση του Δικτύου Οπτικών Ινών της Πτολεμαΐδας. Άμεση επέκταση του δικτύου σε επιλεγμένα 
σημεία όπως σχολεία. Δικτύωση κάθε χώρου σχολικής μονάδας με δομημένο τρόπο. Ασφαλή, 
Πιστοποιημένη και Ελεγχόμενη ασύρματη πρόσβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο.  Ανάπτυξη εφαρμογών καταγραφής και ανάλυσης ενεργειακών και άλλων στοιχείων 
των σχολικών μονάδων. 

6. Υιοθέτηση και ενθάρρυνση ανάπτυξης έργων ανοιχτών τεχνολογιών με αντικείμενο λογισμικό 
(software), υλισμικό (hardware), δεδομένα -  περιεχόμενο.  

7. Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Στην 23η/17-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με α/α απόφασης 315/14 εγκρίθηκε συμμετοχή της περιφέρειας σε 
Προγραμματική Σύμβαση με θέμα  «Επιστημονική και οργανωτική Υποστήριξη της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Ενδεικτικό παράδειγμα: Εφαρμογή 
τεχνολογιών LTSP13 κεντρικού υπολογιστή (Server), σε κάθε Σχολική Μονάδες με δυνατότητα 
αξιοποίησης του από κάθε χώρο και πρίζα δικτύου της Σχολικής Μονάδας. Ενδεικτικό κόστος 
παρέμβασης για κάθε σχολική μονάδα 2000 – 3000 ευρώ. 

Πηγές χρηματοδότησης 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας [20]  για τις 
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας  στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης: Άξονας 3. Ενίσχυση 
και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Άξονας 6. Υποστήριξη της περιοχή για τη μετάβαση στη 
μεταλιγνιτική περίοδο. 

                                                             
11 Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) του Ε.ΚΕ.Τ.Α. διαθέτει 
εγκαταστάσεις και προσωπικό στην Πτολεμαΐδα. 

12 http://plinetptol.sch.gr  
13 http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP 
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας 2014 – 2020. Θεματικοί Στόχοι:  1. 
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. 2. Ενίσχυση της πρόσβασης, 
χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  10. Επένδυση στην εκπαίδευση, 
τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση [20].  

Στρατηγικής στην Έρευνα και Καινοτομία για Ευφυή Εξειδίκευση14 (RIS3). Προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Τ. για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Ε.Π.) της περιόδου 2014 – 2020 περιλαμβάνουν ως Θεματικό Στόχο 
την «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».   

Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την 
Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020. Υπάρχουν επιλέξιμες σχετικές δράσεις που προωθούν την 
ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης και των κοινωνικών προκλήσεων. 

Χορηγίες κοινωφελών ιδρυμάτων, χρηματοδότηση ιδιωτικών/κρατικών φορέων, χορηγίες στο πλαίσιο της 
εταιρικής ευθύνης  εταιρειών, επιχειρηματικών ενώσεων. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

[1] ‘ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ 2015-
2019’, 2015. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: http://www.ptolemaida.gr/1/Deltia-
Typou/2015/fevrouarios/17/diaboyleyshs.doc. 

[2] ‘ICT Market Report 2014/2015 Update | Έρευνα για την αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
2014/2015’, EITO, ΣΕΠΕ, 2014. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
http://www.sepe.gr/gr/EITO/previous-issues/. 

[3] ‘Grand Coalition for Digital Jobs.’ [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
http://www.eskills4jobs.gr/1009_1/GRAND-COALITION-FOR-DIGITAL-JOBS. [Ημερομηνία πρόσβασης: 01-
Μαΐου-2015]. 

[4] ‘European Commission - PRESS RELEASES - Press release - e-Skills week 2012: There is a job waiting for you.’ 
[Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-259_en.htm. 
[Ημερομηνία πρόσβασης: 01-Μαΐου-2015]. 

[5] ‘e-Skills Week 2012 - Did you know? - YouTube.’ [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=BAqyD-pJous. [Ημερομηνία πρόσβασης: 01-Μαΐου-2015]. 

[6] ‘Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Νέα στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος για τη δημιουργία 
μιας ψηφιακής Ευρώπης’, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου, 2015. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. 
Διαθέσιμο στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_el.htm. [Ημερομηνία πρόσβασης: 01-
Μαΐου-2015]. 

[7] ‘What Most Schools Don ’t Teach’, Code.org, 2013. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc. [Ημερομηνία πρόσβασης: 02-Μαΐου-2015]. 

[8] M. Chaudhry, ‘Closing The Computer Science Gap, From Classroom To Career’, 2015. [Έκδοση σε ψηφιακή 
μορφή]. Διαθέσιμο στο: http://techcrunch.com/2015/02/01/integrate-california-schools-with-computer-
science/. [Ημερομηνία πρόσβασης: 02-Μαΐου-2015]. 

                                                             
14 Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations 



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018  Σελ. 59/137 
   

 

[9] E. Martin και S. Gould, ‘The World ’s 100 Most Desirable Employers’, Business Insider Inc, 2014. [Έκδοση σε 
ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: http://www.businessinsider.com/linkedin-100-most-desirable-employers-
2014-10. [Ημερομηνία πρόσβασης: 02-Μαΐου-2015]. 

[10] ‘Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής’, 
Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Μακεδονιας, 2012. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: http://tdm.tee.gr/wp-
content/uploads/2012/07/ektimisi-kostous-metavasis-dit-makedonias-se-kathestos-xamilis-lign-paragogis.pdf. 

[11] ‘ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 | (2η Εγκύκλιος)’, 2014. 

[12] ‘Μείωση στη ανεργία στη Δυτική Μακεδονία το τρίτο τρίμηνο του 2014 - Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής’, Ο ΧΡΟΝΟΣ Καθημερινή εφημερίδα Νομού ΚΟΖΑΝΗΣ, 2015. [Έκδοση σε 
ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: http://www.xronos-
kozanis.gr/index.php?start_from=&ucat=1&subaction=showfull&id=1418898693&archive=1420063377&. 
[Ημερομηνία πρόσβασης: 09-Μαΐου-2015]. 

[13] ‘Τρίτη από το τέλος η ψηφιακή ικανότητα της Ελλάδας στην Ευρώπη των «28» | Επιχειρήσεις’, Εφημερίδα 
Καθημερινή, 25-Φεβρουαρίου-2015. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
http://www.kathimerini.gr/804960/article/oikonomia/epixeirhseis/trith-apo-to-telos-h-yhfiakh-ikanothta--
ths-elladas-sthn-eyrwph-twn-28. [Ημερομηνία πρόσβασης: 30-Απριλίου-2015]. 

[14] ‘Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας | Προφίλ χώρας| Ελλάδα’, 2015. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. 
Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/greece. 

[15] ‘Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) & τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Κλασικού Προγράμματος’, Υπουργείο Παιδείας, 2011. 
[Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/enhmerwtiko_shmeiwma_olohmera_110614.doc. 
[Ημερομηνία πρόσβασης: 04-Μαΐου-2015]. 

[16] Ε. Τερπένη, ‘Η Πληροφορική στην Α/θμια Εκπαίδευση’, 2013. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
http://www.slideshare.net/sepka2012/ss-27839542. [Ημερομηνία πρόσβασης: 02-Μαΐου-2015]. 

[17] Γ. Αμανατίδης, ‘Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική περίοδο στη Δυτική Μακεδονια’, 2014. 
[Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: http://energypress.gr/sites/default/files/media/AMANATIDHS 
METALIGNITIKH PERIODOS.pdf. 

[18] Δ. Σπινέλλης, ‘Η παιδεία πληροφορικής για τα παιδιά μας | Απόψεις’, Εφημερίδα Καθημερινή, 25-
Αυγούστου-2013. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: 
http://www.kathimerini.gr/736524/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-paideia-plhroforikhs-gia-
ta-paidia-mas. [Ημερομηνία πρόσβασης: 30-Απριλίου-2015]. 

[19] ‘ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)’, τ. L393, τχ. 8. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σσ 10–18, 2006. 

[20] ‘Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές 
Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης’, 2015. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. 
Διαθέσιμο στο: hefaistos.anko.gr:7778/images/tabs/anko/EAP/2012-2016/EAP-1.pdf.  

  



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018  Σελ. 60/137 
   

 

12.2.3.3.2. Δημιουργία Κέντρου Ψηφιακής Δημιουργίας Ρομποτικής και Ανοιχτών Τεχνολογιών 
(Ζαραφίδης Χαράλαμπος, 5/7/2016) 

Στην εν λόγω πρόταση περιγράφεται η δημιουργία ενός καινοτόμου Κέντρου Ψηφιακής Δημιουργίας 
Ρομποτικής & Ανοικτών Τεχνολογιών στο Δήμο Εορδαίας. 

   

Εικόνα 1: Ενδεικτική μορφή 

Σκοπός – Υλοποίηση 

Αντικείμενο 

Παροχή πληροφορικής παιδείας σε θέματα τεχνολογιών αιχμής σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
(ασφάλεια, κοινωνικά δίκτυα, συνεργατικές πλατφόρμες, …).  

Εκπαιδευτικά προγράμματα ημερήσια – διήμερα – τριήμερα για μαθητές ή εκπαιδευτικούς: 1) 
Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά 4-18 ετών. Οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν 
λειτουργικά ρομπότ, βρίσκοντας λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και δοκιμασίες.  2) Αρχιτεκτονική με 
LEGO για παιδιά 4-12 ετών. Οι μαθητές δημιουργούν κατασκευές (αντικείμενα, κτήρια, πόλεις) σύμφωνα 
με ένα διαφορετικό σενάριο κάθε φορά, μαθαίνοντας έννοιες της αρχιτεκτονικής σύνθεσης μέσα από το 
παιχνίδι.  

Διάθεση ευέλικτων χώρων συνεργασίας και δημιουργίας που θα φιλοξενούν εκδηλώσεις, κοινές 
δραστηριότητες, αίθουσες χαλάρωσης, στούντιο, εργαστήρια με τεχνολογίες αιχμής (υπολογιστές, 
ρομπότ, επιφάνειες διάδρασης, εικονική πραγματικότητα). 

Στόχοι 

Να γίνει πρότυπο για την χώρα και τον ευρωπαϊκό χώρο.   
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Να δέχεται εκπαιδευτικές εκδρομές (πρωινές ώρες) από σχολικές μονάδες του Δήμου, της Περιφέρειας 
αλλά και από όλη την επικράτεια μετά από αίτηση και προγραμματισμό. 

Να διαθέτει τεχνολογίες αιχμής που δεν μπορούν να έχουν σε αυτές πρόσβαση το σύνολο των σχολικών 
μονάδων λόγω του υψηλού κόστους και της εξειδίκευσης που απαιτείται.  

Να είναι επισκέψιμο από τις απογευματινές ώρες και τις αργίες από την τοπική κοινωνία. 

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

Ανάλογο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης15. 

Περιγραφή 

Χώρος εγκατάστασης-  Κτιριακά 

Σε νέο όροφο!  Στο εμπορικό πολυκέντρου Πτολεμαΐδας16.  

Γειτνίαση µε αστικές συγκοινωνίες και λοιπές κεντρικές λειτουργίες της πόλης. Εύκολα Προσβάσιμο από 
τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: ∆ήµος Πτολεµαϊδας 100%  

Εµβαδόν Οικοπέδου : 12.364,58 τ.µ.  

Όροφοι (στατική επάρκεια κτριρίου) : 8  όροφοι 

Εµβαδόν ισογείου και ορόφων: 1529,40 τ.µ.  

Εναλλακτικά 

Στο χώρο της ΑΕΒΑΛ 

Εναλλακτικά 

Προσωρινή συστέγαση με κάποια Σχολική Μονάδα (για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων) 

Αρχιτεκτονική 

Χώροι μοντέρνοι, ελκυστικοί, που χτυπούν τις ευαίσθητες χορδές των νέων,  περνώντας τους το μήνυμα 
ότι ο χώρος είναι δικός τους. 

Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας  

Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας 

Υλικοτεχνική υποδομή 

 Εργαστήριο πολυμέσων (media lab)17 

                                                             
15 http://kpe-kastor.kas.sch.gr/ 
16 http://www.tpt.gr/1/parousiaseis/187_1-polykentro_-t_ekuesh.pdf 
17 http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=521623 
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Εργαστήριο  νέων τεχνολογιών (πληροφορικής) 

 Εργαστήρια ρομποτικής 

 Ανοικτού λογισμικού 

 Ανοικτού υλικού 

 Αίθουσα προβολών 3D 

 Αίθουσα εικονικής πραγματικότητας 

 Εργαστήριο δημιουργικότητας - αρχιτεκτονικής 18 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Οι φορείς που προτείνεται να εμπλακούν στην όλη υλοποίηση του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Υπηρεσία Ρόλος 

Δήμος Εορδαίας Υλοποίηση 

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας 

Εποπτεία και επικοινωνία με τοπικούς 
φορείς. Διάθεση εκπαιδευτικών. 

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
Πτολεμαΐδας  Δ.Ε. Κοζάνης 

Εποπτεία – Λειτουργία  

Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας 

Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας με 
εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και διάθεση φοιτητών για πρακτική 
άσκηση 

Τα Τμήματα Πληροφορικής σε Πανεπιστήμιο και 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη και 
Καστοριά 

Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας με 
εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και διάθεση φοιτητών για πρακτική 
άσκηση 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης  (Ε.ΚΕ.Τ.Α.). 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού: 
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. 
για εξοικονόμηση ενέργειας) 

Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας: με 
εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων  

Πίνακας 1: Εμπλεκόμενοι φορείς 

Προϋπολογισμός 

                                                             
18 http://moraitis.edu.gr/school/article/988/moraitis-blast-lab 
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Ανάλογα με το μέγεθος και το αν θα υπάρξουν κτιριακά από 1.000.000 έως  3.000.000 €  

*Συντάκτης 

Ζαραφίδης Χαράλαμπος 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ.20, MSc 

Τεχνικός Υπεύθυνος Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Πτολεμαΐδας 

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Κοζάνης  

 Έδρα: Πτολεμαΐδα 

Περιοχές ευθύνης: Δήμοι Βοΐου και Εορδαίας 

Τ. 24630 55644, 24630 20366  Κ. 6979 22 4302 

Διεύθυνση: Καραζάνου 7, 50200 Πτολεμαΐδα 

Εmail: ch.zarafidisl <στο> gmail.com 

Δικτυακός τόπος: http://plinetptol.sch.gr 
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12.2.3.3.3. Πρόταση για την κατάρτιση προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ Πτολεμαΐδας (Σύλλογος Ατόμων με 
Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 8/7/2016) 

Ο Δήμος θα πρέπει να εστιάσει: 

α) στην ανάπτυξη δράσεων που θα επιτρέψουν την απεξάρτησή του από τις παραδοσιακές μορφές 
τοπικής οικονομίας (ορυχεία, λιγνιτικές μονάδες). Ως τέτοια προτείνεται η ανάπτυξη του προσβάσιμου 
τουρισμού με στόχο την προσέλκυση μεριδίου εκ των 60.000.000 τουριστών με αναπηρία της Ευρώπης. Ο 
προσβάσιμος τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα που προωθείται έντονα από την ΕΕ και τα άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη γιατί εξασφαλίζει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και περισσότερα έσοδα από 
τον συμβαστικό τουρισμό. Αυτό προϋποθέτει βελτίωση των υποδομών, επιμόρφωση των στελεχών του 
τουριστικού τομέα, προβολή με αξιοποίηση των δικτύων των ατόμων με αναπηρία. 

β).στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με προσανατολισμό τη γηράσκουσα κοινωνία (άτομα άνω των 
65 ετών αναμένεται ως το 2050 να αποτελούν το 30-40% του  συνολικού πληθυσμού) και στις ανάγκες των 
ΑμεΑ καθώς επίσης και στη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, το οποίο άλλωστε 
προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στο οποίο αναφέρεται το εξής (σ.279):  

«[…] Στο υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίζονται πόλοι ανάπτυξης με την ακόλουθη 
διάκριση:  

Βασικός πόλος ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας ορίζεται η Κοζάνη, η οποία κατατάσσεται στους 
δευτερεύοντες εθνικούς πόλους. Για τους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους το ΠΠΧΣΑΑ προτείνει την 
προώθηση της αναβάθμισης των τεχνικών-κοινωνικών υποδομών και αστικών υπηρεσιών και της 
καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού 
δυναμικού[…]» 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

«Προσβάσιμη πόλη»: αποκατάσταση της καθολικής προσβασιμότητας κτιριακών υποδομών, εξωτερικών 
χώρων και υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της πόλης ή επιλεγμένων τμημάτων αυτής με 
σκοπό τη δημιουργία υποδειγματικών αστικών μονάδων. 

«Δίκτυο προσβάσιμων τουριστικών προορισμών»: δημιουργία ενός τουλάχιστον δικτύου προσβάσιμων 
προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος. Το δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει σημεία πολιτισμού 
(αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς χώρους κλπ) φυσικά 
αξιοθέατα (άλση, πάρκα, παραλίες, δασικές, διαδρομές κλπ), καθώς και επιχειρήσεις (διαμονής, εστίασης, 
εμπορικές κλπ) προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία, γ΄ ηλικίας κλπ. Η δράση θα πρέπει επίσης να 
ενσωματώνει και δράσεις πιστοποίησης επιχειρήσεων και οργανισμών βάσει του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 
1439, εκπαίδευση προσωπικού κλπ.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός 

«Δικτύων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικογενειών με ΑμεΑ»: Δημιουργία Δικτύου 
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικογενειών που φροντίζει παιδιά/άτομα με αναπηρία (όπως 
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για π.χ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, ΚΗΦΗ, 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ξενώνες Βραχείας Φιλοξενίας κλπ) μέσω της δημιουργίας σχετικού 
Γραφείου στους Δήμους. 

Πρόγραμμα από-ιδρυματοποίησης: ενίσχυση και δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και 
Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης. 

«Προσωπικός βοηθός»: επιδότηση ατόμων με αναπηρία για την απασχόληση προσωπικών βοηθών με 
σκοπό τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας αυτών αλλά και την εναρμόνιση 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αυτών και των οικείων τους. 

«Διαβιώ κατ’ οίκον»: επιδότηση παρεμβάσεων προσβασιμότητας σε κατοικίες ατόμων με αναπηρία με 
σκοπό την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Επιχειρηματικότητα ατόμων με αναπηρία: εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη εν 
δυνάμει επιχειρηματιών με αναπηρία. 

«Επιχειρώ προσβάσιμα»: επιδότηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας υφιστάμενων  
επιχειρήσεων δημοσίου ή/και ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες με βάση τον ΝΟΚ (άρθρο 26, παρ.4) θα 
πρέπει μέχρι το 2020 να έχουν αποκαταστήσει την προσβασιμότητα των κτιριακών υποδομών τους αλλιώς 
αυτές θα θεωρούνται αυθαίρετες.  

Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης/κατάρτισης κοινής γνώμης, επαγγελματιών κλπ σε θέματα 
σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και το αναπηρικό κίνημα θεωρεί απόλυτα αναγκαία την καθιέρωση και θεσμοθέτηση στενής 
συνεργασίας του Δήμου με το αναπηρικό κίνημα. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαθέτει πλέον διαχειριστική επάρκεια Β΄ 
και Γ΄ τύπου, είναι αναγνωρισμένος πάροχος Διά Βίου εκπαίδευσης και μπορεί να συνδράμει στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του οράματος του Δήμου. 

Για το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Μήγγος Μιχάλης 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Συμεωνίδης Μάριος 
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12.2.3.3.3. Προτάσεις Μπαχτσεβάνη Αικατερίνης  

Θα ήθελα να παραθέσω τις προτάσεις μου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και του 
περιβάλλοντος, οι οποίες είναι οι εξής: 

1) Δημιουργία υπόγειου σταθμού στάθμευσης στην κεντρική πλατεία είτε με ιδίους πόρους είτε με ΣΔΙΤ, 
έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις φορτοεκφορτώσης μεν για τα επαγγελματικά φορτηγά, τα οποία 
σταθμεύουν στην πλατεία και την υποβαθμίζουν χρησιμοποιώντας ως άλλοθι την έλλειψη θέσεων 
στάθμευσης, και  να προσελκύσουν οι επιχειρήσεις πελάτες δε με τις προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης. 

2) Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην κεντρική πλατεία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του 
εμπορικού κέντρου με automated vacuum waste collection system, γνωστό και ως pneumatic refuse 
collection, ή automated vacuum collection (AVAC), έτσι ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα με τους κάδους 
στο κέντρο, οι οποίοι είναι ανεπαρκείς και κατά τους θερινούς μήνες δυσώδεις, και να μη δημιουργείται 
κυκλοφοριακή συμφόριση κάθε φορά που περνούν τα απορριμματοφόρα. 

3) Τοποθέτηση αυτόματων βρύσεων σε όλα τα δημόσια σχολεία και δημοτικά κτήρια για την 
εξοικονόμηση νερού. 

4) Αντικατάσταση των δημόσιων λαμπτήρων με LED, για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

5) Πιστοποίηση και συντήρηση των παιδικών χαρών της πόλης, ώστε να προσελκύουν περισσότερους 
χρήστες, οι οποίοι με τη σειρά τους τονώνουν τις επιχειρήσεις. 

6) Δημιουργία πάρκου για ζώα στο χώρο του παλαιού πάρκου.  

  

Με εκτίμηση,  

Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη 
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12.2.3.3.3. Προτάσεις Δαλάκη Νίκου  

 

1η Παρέμβαση: Εγκατάσταση 7 σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων  

Σκοπιμότητα 

Το μέγεθος και το ανάγλυφο της Πτολεμαΐδας ευνοούν τη χρήση του ποδηλάτου. Είναι επιτακτική η 
ανάγκη μειώσουμε την περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση του κέντρου από τη χρήση των ΙΧ. 
Να σημειωθεί ότι ΔΕΝ προϋποθέτει τη χρήση ή τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων. 

Ορισμένα από το βασικά οφέλη των Συστημάτων Κοινόχρηστων Ποδηλάτων είναι: 

- βελτίωση καθημερινής ζωής, ικανοποίηση πολιτών, 

- βελτίωση περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, 

- αύξηση φήμης του δήμου, δημοσιότητα, 

- τουριστική προβολή της περιοχής, 

- τόνωση εμπορικής κίνησης, 

- μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, 

- ενίσχυση δημόσιων συγκοινωνιών 

«Ένα μέσο κοινόχρηστο ποδήλατο γλιτώνει την εκπομπή μισού τόνου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως!» 
Felix Salmon, Reuters: “How much carbon does bike-sharing save?”, 2/12/2010 

Πως λειτουργεί; 

Ενδεικτικό δημοσίευμά από το δήμο Αμαρουσίου 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=559648 

Αναμενόμενες εκροές (φυσικό αντικείμενο) με ποσοτικούς δείκτες 

Σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων Αρ. 7 

Κοινόχρηστα ποδήλατα Αρ. 6x10 +1x20 (κεντρ. πλατεία)=80 

Εμβαδό σταθμών 6x15+1x20= 110m2 

Χρονικός προγραμματισμός και ωριμότητα 

Για την εγκατάσταση των σταθμών των κοινόχρηστων ποδηλάτων θα πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη 
εύρεσης κοινόχρηστων χώρων περιμετρικά του κέντρου έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες τις 
πολεοδομικές ενότητας της πόλης. 

Το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού έως την υλοποίηση δεν θα ξεπεράσει τους 3 μήνες. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 50.000,00 € 
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Πληροφορίες από μια εταιρία κατασκευής σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

http://www.cyclopolis.gr/ 

2η Παρέμβαση: Ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής αιτημάτων/υποδείξεων 

Σκοπιμότητα 

Θα βοηθήσει στη καταγραφή των προβλημάτων «καθημερινότητας της πόλης» και στην ενεργοποίηση – 
δημιουργική απασχόληση του τεχνικού προσωπικού του δήμου και κατά συνέπεια στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Ορισμένες κατηγορίες αιτημάτων- υποδείξεων είναι: 

- Βλάβη δικτύου ύδρευσης 

- Φθορές και θέματα πρασίνου 

- Φθορές σε πάρκα και παιδικές χαρές 

- Φθορές οδόστρωματος 

- Φθορές σε πεζοδρόμιο 

- Βλάβες οδοφωτισμού 

- Προβλήματα σε κάδους απορριμμάτων/ανακύκλωσης 

Πως λειτουργεί; 

Ενδεικτική πλατφόρμα του δήμου Βριλησσίων 

http://www.vrilissia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1786&catid=187&Itemid=82 

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα: 

http://www.vrilissia.gr/various/projects/216-2016-06-22-11-06-14/1843-application 

Αναμενόμενες εκροές (φυσικό αντικείμενο) με ποσοτικούς δείκτες 

Κατασκευή ψηφιακής πλατφόρμας Αρ. 1 

Κατασκευή εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Αρ. 1 

Χρονικός προγραμματισμός και ωριμότητα 

Το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού έως την υλοποίηση δεν θα ξεπεράσει τους 3 μήνες. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 10.000,00 € 
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12.2.3.3.3. Πρόταση Διαμόρφωσης Κεντρικής Πλατείας (Πλεξίδας Νίκολαος κ.ά, 18/7/2016)  
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12.2.3.4. Φωτογραφίες εκδηλώσεων/συναντήσεων 
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Φωτογραφίες εκδήλωσης διαβούλευσης 
(9/6/2016) 
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Φωτογραφίες συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης (14/6/2016) 
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12.2.3.5. Πίνακες συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις/συναντήσεις 

 

Παρουσιολόγιο εκδήλωσης διαβούλευσης (9/9/0216) 

 

 

  



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018][18/8/2017][ΠΠ/ΕΜ]ΑΝΚΟ Σελ. 76 

Παρουσιολόγιο συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης (14/9/0216) 
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12.2.3.6. Δημοσιοποίηση στον τοπικό τύπο 
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12.3. Χάρτες 

Χάρτης 1: Χάρτης Διοικητικών και Πολεοδομικών ορίων Περιοχής 
Παρέμβασης 

(Επισυνάπτεται σε κλίμακα 1:5.000) 

Χάρτης 2: Χάρτης Χρήσεων Γης (Πινακίδα 1) Περιοχής Παρέμβασης 

(Επισυνάπτεται σε κλίμακα 1:2.500) 

Χάρτης 3: Χάρτης Χρήσεων Γης (Πινακίδα 2) Περιοχής Παρέμβασης 

(Επισυνάπτεται σε κλίμακα 1:2.500) 

Χάρτης 4: Χάρτης Μεταφορικών Υποδομών Περιοχής Παρέμβασης 

(Επισυνάπτεται σε κλίμακα 1:5.000) 

Χάρτης 5: Χάρτης Φυσικού Περιβάλλοντος Περιοχής Παρέμβασης 

(Επισυνάπτεται σε κλίμακα 1:5.000) 

Χάρτης 6: Χωροθέτηση κύριων Ενδεικτικών Δράσεων Περιοχής 
Παρέμβασης 

(Επισυνάπτεται σε κλίμακα 1:12.500) 
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12.4. Τεχνικά Δελτία Δράσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 
οικονομίας και της επιχειρηματικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
1.1: Ανάπτυξη και προώθηση  της  επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

1.1: Στήριξη της επιχειρηματικότητας 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

1.1.1. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αφορά: 

 Υποστήριξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων  

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπαρχουσών 
επιχειρήσεων 

 Ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων  

 Ενίσχυση της δικτύωσης σε στοχευμένους τομείς 
(φεστιβάλ, εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιχειρηματικές 
αποστολές) 

 Αξιοποίηση της δυναμικότητας των τομέων τουρισμού 
(π.χ. ειδικές μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (π.χ. 

δημιουργικές βιομηχανίες)  

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Τόνωση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς 

και των όρων λειτουργίας του τοπικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος  

 Διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 Ενδυνάμωση συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων για την ενίσχυση τοπικής οικονομίας 

κλίμακας 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ/ Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται πριν από την έκδοση της σχετικής 
Πρόσκλησης και θα προκύψει σύμφωνα με το περιεχόμενο 
της προτεινόμενης Πράξης από την πλευρά των Δυνητικών 
Δικαιούχων. Εκτιμώμενο έτος ωριμότητας των Ενδεικτικών 
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Δράσεων το 2018.  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

3.1. (3a) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  3.1.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1.200.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ             
ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 – 2020 (600.000,00 €), Ίδια 
Συμμετοχή (600.000,00 €) 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΜΕ (υπό ίδρυση & υφιστάμενες), ΕΒΕ Ν Κοζάνης, 
Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, Φορείς διαχείρισης 
επιχειρηματικών δομών & υποδομών, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, νέοι επιστήμονες.   
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Έκδοση των προσκλήσεων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, με 
συμμετοχή της Αστικής Αρχής στη αξιολόγηση της ποιότητας 
και της συνάφειας των υποβαλλόμενων από τους Δυνητικούς 
Δικαιούχους Πράξεων με το υλοποιούμενο ΕΣΣΒΑΑ, 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής 
Πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, Έγκριση – Παρακολούθηση 
και Επαλήθευση Πράξεων σύμφωνα με τις διαδικασίες και το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Αύξηση αριθμού ΜΜΕ που παράγουν νέα προϊόντα 
 Επίτευξη συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και 
     Δημόσιας Διοίκησης μέσω της δημιουργίας συστάδων 

επιχειρήσεων (clusters) ή επιχειρηματικών δικτύων 
(networks) σε τομείς και κλάδους προτεραιότητας που 
εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε συμφωνία και 
με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3).  

 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ και επέκταση των 
εξαγώγιμων προϊόντων. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 40 θέσεις  

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Επενδύσεις επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 
(Τ2004): 300.000 € 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Παραγωγικές Επενδύσεις : Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02): 12  

 Παραγωγικές Επενδύσεις : Αύξηση της απασχόλησης των 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO08): 15 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας 
και της επιχειρηματικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
1.1: Ανάπτυξη και προώθηση  της  επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 1.1. Στήριξη της επιχειρηματικότητας 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

1.1.2. Ενεργοποίηση της ζώνης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1464/2005 Άρθρο 2, έχει 
πραγματοποιηθεί ρυμοτομική μελέτη για την 
εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στο χώρο του 
Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας (ΒΙΟΠΑ). Πρόκειται για  
Ζώνη χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
κοινόχρηστων χώρων (πράσινο, δρόμοι, διοικητικές 
λειτουργίες, χώροι στάθμευσης κτλ) έκτασης 432,38 
στρεμμάτων. 
Δεδομένης της απουσίας στην Περιφέρεια σύγχρονων 
δομών υποστήριξης της νέας, καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας η δημιουργία ενός «Φυτωρίου» 
(mini-incubator) προσέλκυσης & αρχικής εγκατάστασης  
νεοφυών επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία και 
στη σύγχρονη τεχνολογία, που θα συμβάλλει μέσω ενός 
ευρέως φάσματος υπηρεσιών υποστήριξης αλλά και της 
κατάλληλης δικτύωσης στην ενθάρρυνση αλλά και την 
απτή υποστήριξη των νέων επιστημόνων στην περιφέρεια 
ενώ, παράλληλα, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη 
δημιουργία ενός βασικού υπόβαθρου για τη δημιουργική 
διασύνδεση της ακαδημαϊκής & της επιχειρηματικής 
κοινότητας. Στο «Φυτώριο» θα μπορούν να 
φιλοξενηθούν, μετά από διαδικασία αξιολόγησης και την 
ανάδειξη συγκεκριμένων κριτηρίων, νέες και υπό 
σύσταση επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο 
ανάπτυξης και έχουν ανάγκη καθοδήγησης και δικτύωσης 
ώστε να δοκιμάσουν να εξελίξουν τις ιδέες τους σε 
προϊόντα και να αναπτύξουν τις δεξιότητες των ιδρυτικών 
τους ομάδων.  

Ο χώρος του «Φυτωρίου» (incubator) προτείνεται να 
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προκύψει από την κατάλληλη διαμόρφωση κάποιου 
υφιστάμενου χώρου -κτιρίου που με τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις, μικρής κλίμακας κατά προτεραιότητα, θα 
μπορεί να διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
φιλοξενία περίπου 10 επιχειρήσεων, για μια περίοδο που 
μπορεί να εξαντλείται π.χ. στα δύο (2) χρόνια (δωρεάν 
φιλοξενία). Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτηθούν 
δαπάνες κατασκευής νέων υποδομών που απαιτούν 
σημαντικό κόστος αλλά και χρόνο ολοκλήρωσης. Ο χώρος 
που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί με μικρές και 
«έξυπνες» παρεμβάσεις να μετεξελιχθεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα σ’ ένα φιλικό χώρο φιλοξενίας 
ατομικών ή και συνεργατικών νεοφυών επιχειρήσεων 
στον οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
παρακάτω υπηρεσίες: 

 Υποδομή γραφείου και δίκτυα σύνδεσης (internet) 
 Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (νομικά 

& λογιστικά θέματα, αναλύσεις αγορών & κλάδων, 
ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business 
plans),  

 Διεθνή δικτύωση με στόχο τη συνεργασία και τη 
διεθνοποίηση των προιόντων/υπηρεσιών τους   

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / 
κατάρτισης 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Τόνωση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς 
και των όρων λειτουργίας του τοπικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος  

 Διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 Ενδυνάμωση συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων για την ενίσχυση τοπικής οικονομίας 
κλίμακας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΙΟΠΑΠ Α.Ε. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εκτιμώμενου κόστους 20.000 
€ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

3.1. (3a)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  3.1.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 24 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

300.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΜΕ (υπό ίδρυση & υφιστάμενες), ΕΒΕ Ν Κοζάνης, 
Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαίδας, Φορείς διαχείρισης 
επιχειρηματικών δομών & υποδομών, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, νέοι επιστήμονες.   
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Την ευθύνη ενεργοποίησης του ΒΙΟΠΑΠ θα έχει  ο Φορέας 
Διαχείρισης ο οποίος θα καθορίσει τις διαδικασίες και το 
χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των   επιχειρήσεων 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Αύξηση αριθμού ΜΜΕ που παράγουν νέα προϊόντα 
 Επίτευξη συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
 και Δημόσιας Διοίκησης μέσω της δημιουργίας συστάδων 

επιχειρήσεων (clusters) ή επιχειρηματικών δικτύων 
(networks) σε τομείς και κλάδους προτεραιότητας που 
εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε συμφωνία και 
με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3).  

 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ και επέκταση των 
εξαγώγιμων προϊόντων. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 40 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Επενδύσεις επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 
(Τ2004) : 300.000 € 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Παραγωγικές Επενδύσεις : Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02): 12  

 Παραγωγικές Επενδύσεις : Αύξηση της απασχόλησης των 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO08): 15 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας 
και της επιχειρηματικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
1.1 : Ανάπτυξη και προώθηση  της  επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 1.1. Στήριξη της επιχειρηματικότητας 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

1.1.3 Δημιουργία Πολυχώρου Εκδηλώσεων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος Πτολεμαΐδας επιδιώκει να αναπτύξει στην νότια 
είσοδο της πόλης (Κόμβος Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας), σε 
ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 16.407 τ.μ., ένα οργανωμένο 
χώρο που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί : 
 Κλαδικές – εμπορικές εκθέσεις τοπικών και άλλων 

επιχειρήσεων 
 Εκδηλώσεις οικονομικού περιεχομένου όπως ημερίδες, 

συνέδρια κ.λ.π. 
 Πολιτιστικές εκδηλώσεις  

Ο χώρος βρίσκεται στην ζώνη παρέμβασης και ταυτόχρονα 
κοντά στον κόμβο του οδικού άξονα Κοζάνη – Φλώρινα και 
εξυπηρετεί τις χρήσεις τις οποίες σχεδιάζεται να φιλοξενεί.     

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Τόνωση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, καθώς 
και των όρων λειτουργίας του τοπικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος  

 Διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 Ενδυνάμωση συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων για την ενίσχυση τοπικής οικονομίας 
κλίμακας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, ΕΒΕ Κοζάνης 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Υποβολή φακέλου JESSICA (εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας 
για φάκελο έργων εκτιμώμενου κόστους 20.000 € καθώς 
τεχνικών μελετών εκτιμώμενου κόστους 330.000 €) 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης 

ΤΟΜΕΑΣ Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

3.000.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΜΜΕ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Φορείς 
επιχειρηματικότητας  

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΜΕ  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υποβολή φακέλου JESSICA  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εκτιμώμενη αύξηση της εποχιακής κυρίως απασχόλησης / 2 
θέσεις εργασίας ισοδύναμες πλήρους απασχόλησης  

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ημέρες αξιοποίησης εγκαταστάσεων / Έτος: 50  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Αριθμός εκδηλώσεων / Έτος: 20 
Αριθμός συμμετεχόντων επιχειρήσεων / εκδήλωση: 50  
Αριθμός επισκεπτών /εκδήλωση: 200 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

2: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
2.1: Υποστήριξη και ενίσχυση τοπικής ενεργητικής πολιτικής 
απασχόλησης  

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.1. Ενδυνάμωση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

2.1.1. Προώθηση ανέργων στην απασχόληση  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την 
αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την 
καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 
εργασίας μεταξύ άλλων και μέσω της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού. 

Επίσης μέσω της κατάρτισης επιδιώκεται η προώθηση της 
κοινωνικής καινοτομίας για τα πιο ευάλωτα άτομα 
παρέχοντας ιδίως καινοτόμες ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και απασχόλησης.   
Ειδικότερα η προώθηση ανέργων στην απασχόληση 
περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα:  
 πιστοποιημένης κατάρτισης,  
 συμβουλευτικής,  
 εκπαίδευσης, δικτύωσης και  
 προώθησης στην απασχόληση / αυτοαπασχόληση. 

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας – Εορδαίας 
οι παρούσες ανάγκες που έχουν καταγραφεί αφορούν: 

 Σεμινάρια για την πλήρη ενημέρωση των 
επιχειρηματιών σχετικά με τα θέματα λειτουργίας, 
εκπτώσεων και προσφορών 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις πωλήσεις μέσω 
ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Ημερίδες για υπαλλήλους – εργαζομένους με στόχο 
τη σωστή προσέγγιση κατά την πώληση 

 Δημιουργία τμήματος στον ΟΑΕΔ με άξονα πωλήσεις 
και προώθηση προϊόντων (management – marketing) 

 Κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων με τις σύγχρονες 
τεχνολογίες (internet, e-mail και κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης) ως μέσω επικοινωνίας και προώθησης 
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των προϊόντων – υπηρεσιών τους 
 Εκπαιδευτικά προγράμματα για το σωστό επιχειρείν 

(κόστος λειτουργίας επιχείρησης, ορθολογικός 
υπολογισμός κόστους μεταπώλησης ή και παροχής 
υπηρεσιών 

 Συμβουλευτική επιχειρήσεων (πραγματικές ανάγκες 
του εμπορίου σε καταστήματα)  

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Καταπολέμηση της ανεργίας 

 Διασύνδεση της απασχόλησης με την Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης. Η υλοποίηση της δράσης 
θα γίνει σε συνεργασία και κατόπιν προγραμματισμού με τον 
ΟΑΕΔ. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Απασχόληση και κοινωνική ένταξη 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

8 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

8.1 (8iii) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  8.1.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

100.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνεργοι, νέοι, απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και κριτήρια τα οποία και θα εφαρμόζει ύστερα από την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
(αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 110, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 
με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 10 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
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μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (CR06): 10 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 
(CO01): 10 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

2: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης  
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.2. Υποδομές κοινωνικής ένταξης 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

2.2.1. Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για τη δημιουργία χώρου έκφρασης και 
δημιουργίας παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Επιδίωξη  του 
Κέντρου είναι να προσφέρει στα παιδιά, ανάλογα με την 
ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους, τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν τη δημιουργικότητά του μέσα από ατομικές και 
ομαδικές δραστηριότητες. Με  τη λειτουργία του 
αξιοποιείται δημιουργικά ο ελεύθερος χρόνος, 
εμπλουτίζονται οι εμπειρίες των παιδιών και βρίσκουν 
πρωτότυπους τρόπους έκφρασης. Επίσης είναι χώρος 
κατάκτησης της γνώσης μέσα από την αισθητική αγωγή και 
αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση με θετικές  διεξόδους 
στον ελεύθερο χρόνο των μικρών μας φίλων. Τέλος δίνεται η 
δυνατότητα στους γονείς να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές 
υποχρεώσεις τους εμπιστευόμενοι τα παιδιά τους σε 
περιβάλλον δημιουργικό και ευχάριστο. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Ενδυνάμωση δομών και υποδομών για την κοινωνική 
ενσωμάτωση 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού 
χαρακτήρα 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εκτιμώμενου κόστους 5.000 € 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Απασχόληση και κοινωνική ένταξη 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

9 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.1 (9a) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 9.1.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

100.000,00 (€) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας    
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Πολίτες, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εκτιμώμενου κόστους 5.000 € 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση 
στοχευμένων επεμβάσεων για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και 
αφορούν την πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού σε 
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 5 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες 
υπηρεσίες πρόνοιας (Τ2016): 15,67% (ποσοστό πληθυσμού 
της περιοχής παρέμβασης στο σύνολο του πληθυσμού της 
Πτολεμαΐδας) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας (Τ2108): 1  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

2: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης (ΕΤΠΑ) 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.2. Υποδομές κοινωνικής ένταξης 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

2.2.2. Δημιουργία χώρου παρασκευής συσσιτίου, 
κοινωνικού ιατρείου - παντοπωλείου και στέγης 
φιλοξενίας απόρων και αστέγων καθώς και Γραφείου 
εθελοντισμού  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χώρου κοινωνικής 
παρέμβασης θα καλύπτει ανάγκες στέγασης και σίτισης σε 
μεμονωμένα  άτομα και ομάδες ατόμων που έχουν 
πραγματικά ανάγκη. Μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου  
θα παρέχονται σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, είδη 
πρώτης ανάγκης: τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής 
υγιεινής και καθαριότητας κ.λπ. Το Κοινωνικό Ιατρείο – 
Φαρμακείο θα παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άπορους και 
ανασφάλιστους ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία θεσμική 
πρόσβαση σε αυτήν. Βασική προϋπόθεση λειτουργίας της 
υποδομής είναι η κινητοποίηση εθελοντών με αυξημένη την 
διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης.  

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Ενδυνάμωση δομών και υποδομών για την κοινωνική 
ενσωμάτωση 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού 
χαρακτήρα 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εκτιμώμενου κόστους 5.000 € 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Απασχόληση και κοινωνική ένταξη 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

9 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.1 (9a) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  9.1.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

200.000,00 (€) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας    

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, πληθυσμός που ζει στα όρια της 
φτώχειας, ανασφάλιστοι, και κάτοικοι απομακρυσμένων 
περιοχών με προτεραιότητα στους δικαιούχους του 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αναγκαία η εκπόνηση μελέτης και η ενεργός συμμετοχή στην 
υλοποίηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση 
στοχευμένων επεμβάσεων για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και 
αφορούν την πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού σε 
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεσες θέσεις απασχόλησης / εκτιμώμενο ισοδύναμο 3 
θέσεων πλήρους απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες 
υπηρεσίες πρόνοιας (Τ2016): 15,67% (ποσοστό πληθυσμού 
της περιοχής παρέμβασης στο σύνολο του πληθυσμού της 
Πτολεμαΐδας) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας (Τ2108): 1  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

2: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης (ΕΤΠΑ) 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.2:Υποδομές κοινωνικής ένταξης 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

2.2.3. Υποδομές προσβασιμότητας ΑμεΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά σε παρεμβάσεις σε κτιριακές υποδομές και τεχνικές 
παρεμβάσεις σε εξωτερικούς χώρους και υπηρεσίες του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης 

 Βιώσιμη αστική κινητικότητα 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εκτιμώμενου κόστους 30.000 
€ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Αστική Κινητικότητα 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

9 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.1 (9a) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 9.1.1.03 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

200.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑμεΑ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης. Εναλλακτικά ο καθορισμός 
των απαιτούμενων παρεμβάσεων μπορεί να προκύψει από 
σχετική μελέτη που πρόκειται να εκπονήσει ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος ΑμΕΑ. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη αναβάθμιση , 
βελτίωση της ποιότητας της οδικής ασφάλειας και της 
ασφάλειας στις μετακινήσεις ΑμεΑ, ως παρεχόμενη υπηρεσία 
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προς τα πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού 
δικτύου της περιοχής παρέμβασης  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ουδέτερη επίπτωση 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες 
υπηρεσίες πρόνοιας (Τ2016): 0,38% (ποσοστό ΑμεΑ στο 
σύνολο του πληθυσμού της Πτολεμαΐδας)  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας (Τ2108): 20  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

2: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
2.3: Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και των ίσων 
ευκαιριών 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 2.3. Υπηρεσίες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

2.3.1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης στην 

απασχόληση ΑμΕΑ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα πληθυσμού που βιώνει 
καταστάσεις περιθωριοποίησης, ως προς την πρόσβαση στην  
απασχόληση. Τα ποσοστά συμμετοχής τους στην ελληνική αγορά 
εργασίας, είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες 
της Ε.Ε., ενώ η έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών και μέτρων 
αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού. Η 
απασχόληση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση – κατάρτιση, 
αποτελούν τους κύριους μοχλούς κοινωνικής ενσωμάτωσης. Την 
κοινωνική  ενσωμάτωση θα διευκόλυνε σημαντικά η λειτουργία σε 
τοπικό επίπεδο ενός συστήματος Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού ΑμΕΑ. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εξειδικευμένο με κατηγοριοποίηση των ατόμων 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις δεξιότητες τους.   

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών 
κοινωνικών διακρίσεων και εμποδίων  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται ειδική μελέτη. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Απασχόληση και κοινωνική ένταξη 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.1 (9i) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 10.1.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 24 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

150.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας, Κοιν.Σ.Επ., ΜΚΟ, 
Σύλλογοι ΑμΕΑ. 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Άτομα με αναπηρία, άτομα με ψυχικές ασθένειες με 
προτεραιότητα στους δικαιούχους του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και κριτήρια τα οποία και θα εφαρμόζει ύστερα από την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
(αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 110, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων στην απασχόληση  που θα επιτρέπει την 
ενεργό συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 15 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους (T2019): 15 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (Τ2110): 15 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

2: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
2.3: Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και των ίσων 
ευκαιριών 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 2.3: Υπηρεσίες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

2.3.2. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης στην 

απασχόληση ΡΟΜΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και των προλήψεων έναντι 
στους Ρομά, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον 
τομέα ένταξης τους στην απασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς 
στρατηγικούς στόχους όλων των Ευρωπαϊκών κρατών. Ο 
στόχος αυτός εξειδικεύονται και σε τοπικό επίπεδο στις 
περιοχές που είναι εγκατεστημένοι Ρομά. Ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα για   την επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να 
περιλαμβάνει δράσεις όπως : 

 Μείωση του ποσοστού των Ρομά που διακόπτουν την 
βασική τους εκπαίδευση 

 Πρόσβαση σε ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης 

 Υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας των Ρομά 

 Εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά 
κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών 
κοινωνικών διακρίσεων και εμποδίων  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται ειδική μελέτη. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Απασχόληση και κοινωνική ένταξη 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

10 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.1 (9i) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 10.1.1.01 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 24 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

100.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας, Κοιν.Σ.Επ., ΜΚΟ, 
Σύλλογοι. 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άτομα που ζουν σε μεγάλο βαθμό στο κοινωνικό περιθώριο  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και κριτήρια τα οποία και θα εφαρμόζει ύστερα από την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
(αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 110, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων στην απασχόληση  που θα επιτρέπει την 
ενεργό συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 10 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους (T2019): 10 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (Τ2110): 10 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

2: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.4: Αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων  
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.4: Στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

2.4.1: Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι 
αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη 
ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την 
εμπορική ιδιότητα. Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη 
συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από 
δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό 
συμφέρον. Δηλαδή είναι μια επιχείρηση που δεν έχει σαν 
σκοπό της το κέρδος αλλά το συλλογικό όφελος. 

Μια συγκεκριμένη κατηγορία Κοινωνικών Επιχειρήσεων έχει 
στόχο να καλύψει εναλλακτικές μορφές παροχής υπηρεσιών 
και προϊόντων χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας, έτσι 
ώστε να καλυφθούν βασικές ανάγκες πολιτών που μέχρι 
σήμερα καλύπτονται με δυσκολία.  

Αυτές οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αφορούν, ουσιαστικά, στην παραγωγή 
και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού και 
προνοιακού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε συγκεκριμένες 
ομάδες πληθυσμού, όπως: ηλικιωμένοι, παιδιά και βρέφη, 
άτομα με αναπηρίες & άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού και των ατόμων που πλήττονται 
από τη φτώχεια 

 Άρση διακρίσεων και εμποδίων στην προώθηση στην 
απασχόληση  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται ειδική μελέτη. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Απασχόληση και κοινωνική ένταξη 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

10 



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018][18/8/2017][ΠΠ/ΕΜ]ΑΝΚΟ Σελ. 102 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.4 (9.v) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  10.4.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

60.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις,, ΝΠΔΔ, Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωνικοοικονομικοί 
Εταίροι, ΝΠΙΔ. 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Άνεργοι, Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές 
επιχειρήσεις, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και κριτήρια τα οποία και θα εφαρμόζει ύστερα από την 
έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
(αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 110, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση της 
απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, και η δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 10 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται 
ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης (T2020): 2  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων (CO01): 10 

 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και 
Μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 
Κοινωνικής οικονομίας (CO23): 2  
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
3.1: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 
δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.1. Εξοικονόμηση ενέργειας 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.1.1. Βιοκλιματικός φωτισμός και σχεδιασμός σε 
κοινόχρηστους χώρους  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα κάθε 
περιοχής, στοχεύει στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών 
(θερμική και οπτική άνεση, ποιότητα αέρα) με την ελάχιστη 
δυνατή κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες 
περιβαλλοντικές πηγές (ήλιο, αέρα - άνεμο, νερό, έδαφος).  
 Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός συνεισφέρει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό των κτιρίων.  
Επί πλέον σήμερα υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία για καλύτερο 
φωτισμό των δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων με 
ταυτόχρονη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. 
Η επιλογή των κτιρίων και των χώρων θα γίνει σε συνεργασία με 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις και  
στους κοινόχρηστους χώρους 

 Ορθολογική χρήση της ενέργειας και περιορισμό της 
ενεργειακής κατανάλωσης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εκτιμώμενου κόστους 30.000 
€ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Ενεργειακή αναβάθμιση 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4 (6e) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 6.4.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

200.000,00 (€) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Δήμου Εορδαίας 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας, 
ΜΜΕ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εκπόνηση μελετών (για το σύνολο της Ομάδας Δράσεων 3.1 
«Εξοικονόμηση ενέργειας) 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη μείωση της 
ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων 
κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 
μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης 
ΑΠΕ στις υποδομές του Δήμου. Στόχος είναι η αξιοποίηση του 
δυναμικού εξοικονόμησης και ενεργειακής αποδοτικότητας 
στον κτιριακό τομέα με τα κτίρια του Δήμου να αποτελούν 
παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας στην 
κατεύθυνση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της «αλυσίδας 
αξίας» για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
ανάγκη μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται 
(T2013): 14,07% (ποσοστό έκτασης των Ζωνών 1 & 2 – αστική 
και περιαστική ζώνη - της περιοχής παρέμβασης στο σύνολο 
της έκτασης της Πτολεμαΐδας) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 
(CO37): 5.140 άτομα (εκτιμώμενος πληθυσμός 
περιοχής παρέμβασης)  

 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές περιοχές (CO387): 756.991 τ.μ. 
(έκταση των Ζωνών 1 & 2 – αστική και περιαστική 
ζώνη - της περιοχής παρέμβασης)  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
3.1: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 
δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 3.1. Εξοικονόμηση ενέργειας 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.1.2. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου Λαϊκής Αγοράς -
Περιοχή Πολύκεντρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος στην περιοχή παρέμβασης επιδιώκει να αξιοποιήσει όλες 
τις διαθέσιμες σύγχρονες  τεχνικές και μέσα ώστε να αυξήσει τη 
χρήση ήπιων μορφών ενέργειας στους χώρους που διαχειρίζεται, 
είτε αυτοί είναι κτιριακές υποδομές, είτε ελεύθεροι χώροι. 
Επιδιώκεται η αναβάθμιση του στεγασμένου χώρου αλλά και του 
ελεύθερου – ανοιχτού συνολικής έκτασης 5.566 τ.μ. έτσι ώστε 
εκτός από την λειτουργία της λαϊκής αγοράς η πόλη να αποκτήσει 
και ένα σύγχρονο χώρο στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων για όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας. Όλος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της 
παρέμβασης θα γίνουν με πρότυπα βιοκλιματικού σχεδιασμού  . 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις και  
στους κοινόχρηστους χώρους 

 Ορθολογική χρήση της ενέργειας και περιορισμό της 
ενεργειακής κατανάλωσης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Υπάρχει μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Ενεργειακή αναβάθμιση 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4 (6e) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 6.4.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1.000.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Δήμου Εορδαίας  
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ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαίδας, 
ΜΜΕ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εκπόνηση μελετών εκτιμώμενου κόστους (για το σύνολο της 
Ομάδας Δράσεων 3.1 «Εξοικονόμηση ενέργειας) 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη μείωση της 
ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων 
κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 
μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης 
ΑΠΕ στις υποδομές του Δήμου. Στόχος είναι η αξιοποίηση του 
δυναμικού εξοικονόμησης και ενεργειακής αποδοτικότητας 
στον κτιριακό τομέα με τα κτίρια του Δήμου να αποτελούν 
παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας στην 
κατεύθυνση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της «αλυσίδας 
αξίας» για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
ανάγκη μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται 
(T2013): 0,1% (ποσοστό έκτασης χώρου Λαϊκής Αγοράς στο 
σύνολο της έκτασης της Πτολεμαΐδας) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 
(CO37): 5.140 άτομα (εκτιμώμενος πληθυσμός 
περιοχής παρέμβασης)  

 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές περιοχές (CO387): 5.566 τ.μ. 
(έκταση χώρου Λαϊκής Αγοράς) 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
3.2: Αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση του οικιστικού 
περιβάλλοντος 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.2. Αναπλάσεις χώρων και κτιρίων 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.2.1. Αναπλάσεις πλατειών – οδών –ανοιχτών χώρων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι περιοχές που κατ’ αρχήν επιλέγονται για ανάπλαση είναι 
οι εξής: 

 (Κεντρική Πλατεία (από Ι. Χρηστίδη έως Β. Κων/νου 
και από Παυλίδη – Αδαμοπούλου μέχρι Πεζόδρομο 
ΟΤΕ) έκτασης 4.081 τ.μ.,  

 Περιοχή Παλιού πάρκου – Βιβλιοθήκης έκτασης 7.574 
τ.μ.,  

 Περιοχή Πάρκου Εκτάκτων Αναγκών – Αγροκήπιο 
έκτασης 90.495 τ.μ. 

Για τη συγκεκριμενοποίηση των παρεμβάσεων απαιτείται η 
εκπόνηση σχετικών μελετών. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Βελτίωση του αστικού τοπίου 

 Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή  

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελετών εκτιμώμενου κόστους 
200.000 € 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Αναπλάσεις 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4 (6e) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 6.4.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 24 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1.750.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας 
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ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εκπόνηση μελετών εκτιμώμενου κόστους 200.000 € 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση 
στοχευμένων επεμβάσεων αστικής ανάπτυξης, 
αναζωογόνησης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής  
με στόχευση την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 
(αποκαταστάσεις, δράσεις πρασίνου κ.λπ.) και την 
οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο σχεδίων ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό έκτασης αστικής περιοχής που αναβαθμίζεται 
(T2013): 1,9% (Αστική έκταση που αναβαθμίζεται στο σύνολο 
της έκτασης της Πτολεμαΐδας) 
Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 6,2% του συνόλου της 
περιοχής παρέμβασης. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 
(CO37): 5.140 άτομα (εκτιμώμενος πληθυσμός 
περιοχής παρέμβασης)  

 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές περιοχές (CO38): 102.150 τ.μ.  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
3.2: Αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση του οικιστικού 
περιβάλλοντος 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.2. Αναπλάσεις χώρων και κτιρίων 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.2.2. Οδηγός αισθητικής αναβάθμισης προσόψεων κτιρίων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι προσόψεις κτιρίων παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
αισθητική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης. Η 
ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
και στην πράσινη ανάπτυξη θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της 
αναβάθμισης των όψεων των κτιρίων. Ταυτόχρονα με την 
αισθητική αναβάθμιση επιτυγχάνεται κα ι  εξοικονόμηση 
ενέργειας,  αύξηση διάρκειας ζωής του κτιρίου, προστασία 
από τις καιρικές μεταβολές.  

Ο Δήμος  με τη συνεργασία των ιδιοκτητών και με 
συγκεκριμένα κίνητρα επιδιώκει να δημιουργήσει  ένα 
αστικό τοπίο που θα βελτιώσει την εικόνα της πόλης τόσο για 
τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Σημειώνεται ότι 
η αισθητική αφορά μόνο στην όψη του κτιρίου και τα δομικά 
στοιχεία αυτής. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Βελτίωση του αστικού τοπίου 

 Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η συγκεκριμένη ενδεικτική δράση αποτελεί ουσιαστικά τη 
σχετική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Αναπλάσεις 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

6 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4 (6e) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 6.4.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 6 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

50.000,00 (€) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση 
στοχευμένων επεμβάσεων αστικής ανάπτυξης, 
αναζωογόνησης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής  
με στόχευση την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 
(αποκαταστάσεις, δράσεις πρασίνου κ.λπ.) και την 
οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο σχεδίων ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό έκτασης αστικής περιοχής που αναβαθμίζεται 
(T2013): 5,62% (Αστική έκταση – Ζώνη 1 - που αναβαθμίζεται 
στο σύνολο της έκτασης της Πτολεμαΐδας)  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης (CO37): 
5.140 άτομα (εκτιμώμενος πληθυσμός περιοχής 
παρέμβασης)  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3: Προώθηση και ενίσχυση πράσινων υποδομών 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.3. Πράσινες υποδομές 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.3.1. Δημιουργία χώρων πρασίνου (βοτανικό πάρκο) και 
παιχνιδότοπων στο πάρκο εκτάκτων αναγκών  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δημιουργία χώρων πρασίνου αφορά στη δημιουργία 
βοτανικού πάρκου έκτασης 6 στρεμμάτων περίπου στο χώρο 
του πάρκου εκτάκτων αναγκών συνολικής έκτασης 90,495 
τ.μ., όπου προβλέπεται επίσης η δημιουργία πρότυπου 
εκπαιδευτικού παιχνιδότοπου. Αμφότερες οι παρεμβάσεις 
θα συγκεκριμενοποιηθούν μέσα από την εκπόνηση σχετικών 
μελετών.  

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης με όρους ανοιχτής πόλης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή  

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία φακέλου 
έργων εκτιμώμενου κόστους 20.000 € και ακολούθως 
διενέργεια προκηρύξεων. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Πράσινες υποδομές 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

6 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4 (6e) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 6.4.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

200.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Εορδαίας 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εκπόνηση μελετών για φάκελο έργων και ακολούθως 
διενέργεια προκηρύξεων.  
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση 
στοχευμένων επεμβάσεων αστικής ανάπτυξης, 
αναζωογόνησης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής  
με στόχευση την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 
(αποκαταστάσεις, δράσεις πρασίνου κ.λπ.) και την 
οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο σχεδίων ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται 
(T2013): 1,68% (ποσοστό έκτασης χώρου πάρκου εκτάκτων 
αναγκών στο σύνολο της έκτασης της Πτολεμαΐδας) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 
(CO37): 5.140 άτομα (εκτιμώμενος πληθυσμός 
περιοχής παρέμβασης)  

 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές περιοχές (CO387): 90.495 τ.μ. 
(έκταση χώρου εκτάκτων αναγκών) 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3: Προώθηση και ενίσχυση πράσινων υποδομών 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.3. Πράσινες υποδομές 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.3.2. Κατασκευή/ Επέκταση/ Αναβάθμιση ποδηλατικού 
δικτύου με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου 
λειτουργικού δικτύου και  δημιουργία 
ποδηλατοστασίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η χρήση του ποδηλάτου σαν μέσο μετακίνησης στο αστικό 
ιστό εντάσσεται στις στρατηγικές υπέρ του περιβάλλοντος, 
της βιώσιμης ενέργειας, της υγείας ή της βιώσιμης 
κινητικότητας. Η πόλη της Πτολεμαΐδας λόγω του επιπέδου 
χαρακτήρα της προσφέρεται για τη χρήση ποδηλάτου. Ο 
Δήμος επιδιώκει να διαμορφώσει ένα λειτουργικό δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης κατόπιν 
εκπόνησης σχετικών μελετών. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης με όρους ανοιχτής πόλης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία φακέλου 
έργων εκτιμώμενου κόστους 20.000 € και ακολούθως 
διενέργεια προκηρύξεων.  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Πράσινες υποδομές 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

6 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4 (6e) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 6.4.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

100.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εκπόνηση μελέτης 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση 
στοχευμένης επέμβασης αστικής ανάπτυξης, αναζωογόνησης 
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής  με στόχευση την 
αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την 
οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο σχεδίων ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ουδέτερη επίπτωση στην απασχόληση 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται 
(T2013): 0,013% (ποσοστό έκτασης δικτύου 
ποδηλατοδρόμων στο σύνολο της έκτασης της Πτολεμαΐδας) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης (CO37): 
5.140 άτομα (εκτιμώμενος πληθυσμός περιοχής 
παρέμβασης)  
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων 
σε αστικές περιοχές (CO387): 700 τ.μ. (έκταση επιφάνειας 
δικτύου ποδηλατοδρόμων) 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.4: Αναβάθμιση πολιτιστικών στοιχείων 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.4. Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.4.1. Παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς χώρους  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Επιδιώκεται μέσα από μια σειρά παρεμβάσεις στους 
πολιτιστικούς και επισκέψιμους πόρους του Δήμου όπως:  

 αισθητικές αναβαθμίσεις, 
 κτιριολογικές παρεμβάσεις – βελτιώσεις, 
 διευκόλυνση πρόσβασης, 
 προβολή με σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας  
 διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων 
 λειτουργική ένταξή τους στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της πόλης. 
Τέτοιοι  πόροι  είναι το πνευματικό κέντρο της Πτολεμαΐδας 
καθώς και τα μουσεία της περιοχής παρέμβασης. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Προστασία και την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς 
και διασύνδεσης με την τουριστική ανάπτυξη 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτείται η εκπόνηση μελετών εκτιμώμενου κόστους 10.000 
€ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Πολιτισμός 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

6 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.2 (6c)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 

 6.2.1.02 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

200.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Διεύθυνση Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου 
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ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εκπόνηση μελετών  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην 
εκμετάλλευση των τοπικών πλεονεκτημάτων αναξιοποίητων 
τουριστικών προορισμών του αστικού περιβάλλοντος μέσα 
από δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς, δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής 
προβολής καθώς και δράσεις ανάπτυξης δικτύων θεματικών 
πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών 
φεστιβάλ κ.λπ. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 3 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της 
περιοχής παρέμβασης (T2011): 2.000  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών (CO09): 1000 

 Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς (Τ2106): 2 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.4.: Αναβάθμιση πολιτιστικών στοιχείων 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.4. Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.4.2. Ενεργοποίηση της μουσειακής – εκπαιδευτικής ζώνης 
του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1464/2005 Άρθρο 2, στο χώρο του 
Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας (ΒΙΟΠΑ) έχει 
χωροθετηθεί Μουσειακή-Εκπαιδευτική ζώνη 72,65 
στρεμμάτων.  
Η Προτεινόμενη ενδεικτική δράση στοχεύει στη διασύνδεση 
του τουρισμού με την ενέργεια και τον λιγνίτη στην περιοχή 
μπορεί να διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό τουριστικό 
προϊόν για την Πτολεμαΐδα, ικανό να συμβάλλει στη 
διαμόρφωση νέων θέσεων εργασίας και στη δημιουργία 
εισοδήματος. 
Στα πλαίσια αυτά σχεδιάστηκε η οργάνωση και λειτουργία 
του Εθνικού Μουσείου Ενέργειας – Λιγνίτη που, με τη χρήση 
σύγχρονης τεχνολογίας και μέσων, θα αναδείξει το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και θα διασυνδέσει την 
τουριστική προβολή με την παραγωγική διαδικασία που 
λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. 

Η λειτουργία ενός τέτοιου Μουσείου στην περιοχή του 
ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας θα λειτουργήσει ως σημαντικός πόλος 
έλξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ως Κέντρο 
Ανάπτυξης του βιομηχανικού τουρισμού στην Δυτική 
Μακεδονία. Η προσέλκυση επισκεπτών (πάντα και 
συνδυαστικά με άλλες μορφές τουρισμού της περιοχής) 
αφορά διαχρονικά στις τοπικές κοινωνίες, καθώς αυξάνει 
τζίρους σε καταλύματα, χώρους εστίασης – αναψυχής και 
λοιπές εμπορικές δραστηριότητες. Η απασχόληση των 
ατόμων σχετιζόμενων με την λειτουργία του Μουσείου είναι 
επίσης αυτονόητα θετική για την τοπική ανάπτυξη. 

Με την λειτουργία του Μουσείου θα δημιουργηθεί μία νέα 
περίοδος όπου η εικόνα μιας «περιβαλλοντικά πληγωμένης» 
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περιοχής ανατρέπεται σταδιακά και η παραγωγή της 
ενέργειας γίνεται για τον επισκέπτη της περιοχής «αφορμή» 
και συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Παράλληλα, δεδομένης και της προγραμματισμένης 
αξιοποίησης των χώρων της πρώην ΑΕΒΑΛ και για άλλες 
χρήσεις, υφίσταται θετική ενίσχυση των οικονομιών 
συσπείρωσης για την ανάπτυξη όλων των δράσεων που 
διαθέτουν ένα συγγενικό χαρακτήρα. 

Αναμφίβολα λοιπόν είναι θετική η συνολικά αναμενόμενη 
συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, δεδομένου πως στόχος όλων 
των δραστηριοτήτων εν γένει του Μουσείου θα είναι οι 
πολιτισμικές και τεχνοκρατικές ανταλλαγές, η γνωριμία με 
νέες τεχνολογίες και η προώθηση ποικίλων πολιτιστικών και 
κοινωνικών δράσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση 
της επισκεψιμότητας στην περιοχή, αλλά και της τουριστικής 
κίνησης, ευνοώντας, παράλληλα, την ποιοτική και ποσοτική 
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τοπικής αγοράς 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΙΟΠΑΠ Α.Ε. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Υποβολή φακέλου JESSICA (εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για 
τον φάκελο έργων εκτιμώμενου κόστους 20.000 € και εκπόνηση 
τεχνικών μελετών εκτιμώμενου κόστους 280.000 €) 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης  

ΤΟΜΕΑΣ Πολιτισμός 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 24 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

7.000.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης – Δανειοδότηση 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Διεύθυνση Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και πολιτισμού 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υποβολή φακέλου JESSICA (εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας 
για τον φάκελο έργων εκτιμώμενου κόστους 20.000 € και 
εκπόνηση τεχνικών μελετών εκτιμώμενου κόστους 280.000 €) 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην 
εκμετάλλευση των τοπικών πλεονεκτημάτων αναξιοποίητων 
τουριστικών προορισμών του αστικού περιβάλλοντος μέσα 
από δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς, δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής 
προβολής καθώς και δράσεις ανάπτυξης δικτύων θεματικών 
πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών 
φεστιβάλ κ.λπ. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης κατά 10 θέσεις 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της 
περιοχής παρέμβασης (T2011): 2.000  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (CO09): 
1000 
Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς (Τ2106): 1 

 



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018][18/8/2017][ΠΠ/ΕΜ]ΑΝΚΟ Σελ. 120 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
3.5: Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και ασφάλειας των 
πολιτών 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.5. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και υποδομές 
προσβασιμότητας και στάθμευσης 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.5.1. Δημιουργία χώρων στάθμευσης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης έκτασης 
6.476 τ.μ.  στη λαϊκή αγορά και αναμένεται να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος 
στάθμευσης που βιώνουν οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας, 
ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου θα καθοριστούν από την αντίστοιχη τεχνικο-
οικονομική μελέτη. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης 

 Βιώσιμη αστική κινητικότητα 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Υποβολή φακέλου JESSICA (εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας 
για τον φάκελο έργων εκτιμώμενου κόστους 20.000 € και 
εκπόνηση τεχνικών μελετών εκτιμώμενου κόστους 80.000 €) 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης  

ΤΟΜΕΑΣ Αστική Κινητικότητα 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 24 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

2.000.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης - Δανειοδότηση 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υποβολή φακέλου JESSICA (εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας 
για φάκελο έργων και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής) 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη αναβάθμιση , 
βελτίωση της ποιότητας της οδικής ασφάλειας και της 
ασφάλειας στις μετακινήσεις κατοίκων και προϊόντων σαν 
παρεχόμενη υπηρεσία προς τα πρόσωπα που μετακινούνται 
εντός της περιοχής παρέμβασης 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση απασχόληση 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αύξηση των θέσεων στάθμευσης: 80  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Αριθμός εξυπηρετούμενων κατοίκων: 250 κάτοικοι / ημέρα 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

3: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
3.5: Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και ασφάλειας των 
πολιτών 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.5: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και υποδομές 
προσβασιμότητας και στάθμευσης 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

3.5.2: Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου περιοχής 
παρέμβασης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο λόγω 
βλαβών και επισκευών στα δημοτικά δίκτυα (ύδρευση, 
αποχέτευση, τηλεθέρμανση) αλλά και των δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ 
έχει υποβαθμισθεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του 
οδοστρώματος. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης 
συνδέεται με την εφαρμογή της υπό εκπόνηση 
κυκλοφοριακή μελέτης. 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης 

 Βιώσιμη αστική κινητικότητα 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι αναβαθμίσεις οδών θα γίνουν σε εφαρμογή της νέας 
κυκλοφοριακής μελέτης εκτιμώμενου κόστους 175.000 € 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ Αστική Κινητικότητα 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

7 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.2 (7b) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 7.2.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 24 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

2.800.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι περιοχής παρέμβασης και πόλης Πτολεμαΐδας  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αναβαθμίσεις οδών σε συνδυασμό με νέα κυκλοφοριακή 
μελέτη (εκπόνηση μελετών)  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αποτελεί και η αναβάθμιση , 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ βελτίωση της ποιότητας της οδικής ασφάλειας, ως 
παρεχόμενη υπηρεσία προς τα πρόσωπα και τα προϊόντα 
που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου της περιοχής 
παρέμβασης 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ουδέτερη επίπτωση 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μέση χρονοαπόσταση τουριστικών περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος από ΔΕΔ-Μ (Τ2015): 5 λεπτά 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών (CΟ14): 10 χλμ (εκτίμηση) 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και 
εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
4.1: Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

4.1. Αξιοποίηση ΤΠΕ για την προβολή της ιστορίας και των 
δραστηριοτήτων της πόλης και για την παροχή υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

4.1.1: Ανάπτυξη υπηρεσιών "έξυπνης πόλης"  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για την ανάπτυξη των εξής υπηρεσιών: 
 Open Mall,  
 Ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης πλοήγησης και 

ξενάγησης,  
 Διαμόρφωση και ενίσχυση ταυτότητας προορισμού 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για 
τις λειτουργίες τις πόλης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους 
πολίτες 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  2.1.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 6 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

100.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γραφείο Προγραμματισμού 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Κάτοικοι και επισκέπτες περιοχής παρέμβασης και πόλης 
Πτολεμαΐδας 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προκήρυξη των προς ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση 
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αντίστοιχη εμπειρία. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των 
υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στους κατοίκους,  
τους επισκέπτες και τις  ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης. 
Ειδικότερα αναμένεται βελτίωση των υπηρεσιών στους 
τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάδειξης του 
πολιτισμού και του τουρισμού, της παιδείας, της υγείας και 
της κοινωνικής πρόνοιας. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοτικών  
υπηρεσιών (T2003): 1000 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (T2102): 3 

 



ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας «Εδώ ζούμε … Καλύτερα» 
 
 

3.ΕΣΣΒΑΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ_Παράρτημα_03-2018][18/8/2017][ΠΠ/ΕΜ]ΑΝΚΟ Σελ. 126 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και 
εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
4.1: Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

4.1. Αξιοποίηση ΤΠΕ για την προβολή της ιστορίας και των 
δραστηριοτήτων της πόλης και για την παροχή υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

4.1.2: Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για υποστήριξη 
δράσεων με έμφαση στον πολιτισμό και στον τουρισμό  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η προτεινόμενη ενδεικτική δράσης αφορά σε: 
 Ενέργειες προώθησης Αθλητικού-Εκπαιδευτικού –

Βιομηχανικού τουρισμού,  
 Δημιουργία ψηφιακού «ιστορικού λευκώματος» του 

Δήμου Εορδαίας και διαδραστικού χάρτη, 
  Έξυπνες εφαρμογές προβολής πολιτιστικών προϊόντων σε 

βιβλιοθήκες και σύγχρονες υποδομές πολιτισμού 
ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για τις 
λειτουργίες τις πόλης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους 
πολίτες 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  2.1.1.02 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 6 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

85.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γραφείο Προγραμματισμού 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι και επισκέπτες περιοχής παρέμβασης και πόλης 
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Πτολεμαΐδας 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προκήρυξη των προς ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση 
αντίστοιχη εμπειρία. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των 
υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στους κατοίκους,  
τους επισκέπτες και τις  ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης. 
Ειδικότερα αναμένεται βελτίωση των υπηρεσιών στους 
τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάδειξης του 
πολιτισμού, του τουρισμού και του αθλητισμού.  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοτικών  
υπηρεσιών (T2003): 1000 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (T2102): 6 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και 
εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
4.1: Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

4.1. Αξιοποίηση ΤΠΕ για την προβολή της ιστορίας και των 
δραστηριοτήτων της πόλης και για την παροχή υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

4.1.3. Βελτίωση υπηρεσιών μέσω συστημάτων και γενικά 

ΤΠΕ στις δομές υγείας και πρόνοιας του Δήμου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για την ανάπτυξη των εξής υπηρεσιών: 
 e-βοήθεια στο σπίτι,  
 Σύστημα τηλεπρόνοιας στα πλαίσια της προληπτικής 

ιατρικής των ΚΕΠ Υγείας 
ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για τις 
λειτουργίες τις πόλης 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους 
πολίτες 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  2.1.1.04 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

50.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γραφείο Προγραμματισμού 

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Κάτοικοι και επισκέπτες περιοχής παρέμβασης και πόλης 
Πτολεμαΐδας 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προκήρυξη των προς ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση 
αντίστοιχη εμπειρία. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των 
υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στους κατοίκους,  
τους επισκέπτες και τις  ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης. 
Ειδικότερα αναμένεται βελτίωση των υπηρεσιών στους 
τομείς της υγείας και της πρόνοιας.  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοτικών  
υπηρεσιών (T2003): 1000 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (T2102): 2 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και 
εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.2: Απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 4.2. Εξυπηρέτηση του πολίτη με χρήση ΤΠΕ 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

4.2.1. Ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής αιτημάτων / 
υποδείξεων / εξυπηρετήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η συγκεκριμένη ενδεικτική δράση αφορά: 

 Σύστημα Παροχής Ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλα τα 
επίπεδα  (1-4) με ανασχεδιασμό των διαδικασιών 
(αναγκαίες φόρμες αιτήσεων, δυνατότητα ηλεκτρονικής 
συμπλήρωσης και υποβολής φορμών με  δυνατότητα 
ταυτοποίησης – αυθεντικοποίησης, δυνατότητα πλήρους 
ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης της συναλλαγής μέχρι και 
ηλεκτρονικής απάντησης , ηλεκτρονικές πληρωμές σε όλο 
το εύρος) 

 Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής παραπόνων-καταγγελιών 
ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με 
τον δήμο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους 
πολίτες 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  2.1.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

40.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γραφείο Προγραμματισμού 
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ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Όλοι οι κάτοικοι και οι συναλλασσόμενοι με τον Δήμο 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προκήρυξη των προς ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση 
αντίστοιχη εμπειρία. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των 
υπηρεσιών από τον Δήμο  που παρέχονται ηλεκτρονικά 
στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης αλλά και όλης της 
πόλης της Πτολεμαΐδας,  τους επισκέπτες, τις  ΜΜΕ και τους 
συναλλασσόμενους με το Δήμο.  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοτικών  
υπηρεσιών (T2003): 1000 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (T2102): 2 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και 
εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

4.2. Εξυπηρέτηση του πολίτη με χρήση ΤΠΕ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

4.2.2. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά: 

 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το δομημένο 
δημοκρατικό διάλογο, την ενίσχυση της νεανικής 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (e-dialogos) 

 Δημοτικό Ασύρματο Δίκτυο   

 Ηλεκτρονικός οδηγός ενημέρωσης για τη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 Κατασκευή ψηφιακής πλατφόρμας 

 Κατασκευή εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 

 RSS-feeds / Newsletter, εφαρμογή ροής ειδήσεων για 
στιγμιαία και συνεχή ενημέρωση (πχ μιας απόφασης του 
Δήμου ως μήνυμα στο κινητό ) 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με 
τον Δήμο 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους 
πολίτες 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  2.1.1.01 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

40.000,00 (€) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γραφείο Προγραμματισμού 
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Όλοι οι κάτοικοι και οι συναλλασσόμενοι με τον Δήμο 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προκήρυξη των προς ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση 
αντίστοιχη εμπειρία. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των 
υπηρεσιών από τον Δήμο  που παρέχονται ηλεκτρονικά 
στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης αλλά και όλης της 
πόλης της Πτολεμαΐδας,  τους επισκέπτες, τις  ΜΜΕ και τους 
συναλλασσόμενους με το Δήμο .  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοτικών  
υπηρεσιών (T2003): 1000 άτομα. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (T2102): 6 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και 
εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
4.3: Προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής παιδείας και 
ηλεκτρονικού περιεχομένου 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 4.3. Ψηφιακή εκπαίδευση 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

4.3.1: Δημιουργία και εξοπλισμός Κέντρου Ψηφιακής 
Δημιουργίας Ρομποτικής και Ανοιχτών Τεχνολογιών  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά: 

 Εκπαιδευτική ρομποτική,  
 Αρχιτεκτονική με LEGO- υποδομές 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Εισαγωγή καινοτομικών πρακτικών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και στην δια-βίου γνώση 

 Άμβλυνση του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους 
πολίτες 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  2.1.1.03 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

85.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 - 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κοινωφελής Επιχείρηση  
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και της πόλης 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προκήρυξη των προς ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση 
αντίστοιχη εμπειρία. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των 
υπηρεσιών από τον Δήμο  που παρέχονται ηλεκτρονικά 
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στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης αλλά και όλης της 
πόλης της Πτολεμαΐδας. Ιδιαίτερα τα αποτελέσματα 
αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και την ηλεκτρονική 
ένταξη. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοτικών  
υπηρεσιών (T2003): 250 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (T2102): 2 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΣΒΑΑ 

4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων και 
εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
4.3: Προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής παιδείας και 
ηλεκτρονικού περιεχομένου 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

4.3. Ψηφιακή εκπαίδευση 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

4.3.2. Παροχή πληροφορικής παιδείας σε θέματα 
τεχνολογιών  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά: 

 Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) 
 Tηλεκατάρτιση 

ΣΚΟΠΟΣ – 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Εισαγωγή καινοτομικών πρακτικών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και στην δια-βίου γνώση 

 Άμβλυνση του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αστική Αρχή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δεν απαιτείται μελέτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020  

ΤΟΜΕΑΣ 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους 
πολίτες 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ  2.1.1.03 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης 12 μήνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

50.000,00 (€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας 2014 – 2020 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κοινωφελής Επιχείρηση  
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και της πόλης 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Προκήρυξη των προς ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση 
αντίστοιχη εμπειρία. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των 
υπηρεσιών από τον Δήμο  που παρέχονται ηλεκτρονικά 
στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης αλλά και όλης της 
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πόλης της Πτολεμαΐδας. Ιδιαίτερα τα αποτελέσματα 
αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και την ηλεκτρονική 
ένταξη. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έμμεση αύξηση της απασχόλησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημοτικών  
υπηρεσιών (T2003): 500 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (T2102): 2 

 

 

 

 

 


