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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 2ης/14-01-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 2/2021 

ΘΕΜΑ: 
Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Βελβεντού για το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την 
περιβαλλοντική έγκριση αυτού. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 21:00, τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και μέσω 
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την 
αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 39/08-01-2021 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - μελών 
δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
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Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος 1 Κουκάλης Ζήνων 
2 Μυλωνά Κατίνα 2 Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
4 Τζάτσου Βάϊα   
5 Μύρος Δημήτριος   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Αρχίζοντας τη συνεδρίαση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 

έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το από 5/1/2021 (e-mail) έγγραφο του 
Περιφερειάρχη απέστειλε στους Δήμους το Σχέδιο Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς κατάθεση απόψεων προκειμένου να τις συμπεριλάβει 
στη γενική αναμόρφωση και να προβεί  στην γενική έγκρισή του και την περιβαλλοντική 
έγκριση αυτού. 

Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  σημειώνει:  
 

Θέμα: Στρατηγικές κατευθύνσεις επί του νέου χωροταξικού Π.Δ.Μ. 
Στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις καθορίζουν και το νέο 

παραγωγικό μοντέλο της Π.Δ.Μ. 
         Οι κυριότερες εκ των οποίων είναι : 

1.- Η διατήρηση της ενεργειακής ταυτότητας της Π.Δ.Μ. μέσω της μετεξέλιξης της από ενεργειακό κέντρο 
με βάση το λιγνίτη, σε Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων θεμάτων επιστημονικής, τεχνικής και θεσμικής 
φύσεως. Θέλουμε να γίνει η πρώτη πράσινη Περιφέρεια στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη, 
με την υιοθέτηση και προώθηση των πιο σύγχρονων, πράσινων ενεργειακών και περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών στον κόσμο. 
2.- Στήριξη στη βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο με την ανάπτυξη των κατάλληλων αντίστοιχων 
υποδομών και τεχνολογιών που θα δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον (ΒΙ.ΠΕ., Τ.Π., ΒΙΟ.ΠΑ., 
Εμπορευματικό κέντρο  κ.α.). Δυνατότητα χωροθέτησης επιχειρηματικών πάρκων, είτε σε νέους 
ελεύθερους χώρους, είτε σε χώρους όπου έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν υφιστάμενες επιχειρήσεις. 
3.- Στήριξη της γεωργίας, κτηνοτροφία, αλιείας, δασοκομίας και όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
σε καθετοποιημένη μορφή. Αποκατάσταση και ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών υποστήριξης όλων 
των  επιπέδων της παραγωγικής δραστηριότητας (φράγματα, αρδευτικό, αναδασμοί, ερευνητικοί 
σταθμοί). 
4.- Ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη Π.Δ.Μ. για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση  όλων των 
μορφών τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στην Π.Δ.Μ. (οικοτουρισμός, θρησκευτικός 
τουρισμός, αγροτουρισμός, βιομηχανικός, συνεδριακός κ.α.) 
5.- Ανάπτυξη της έρευνας, γνώσης και καινοτομίας με άξονες το Πανεπιστήμιο και το ΕΚΕΤΑ.Στήριξη 
ερευνητικών πρωτοβουλιών για παραγωγή γνώσης και μετατροπή της σε καινοτομία που θα διδάσκεται 
στο Πανεπιστήμιο και θα εφαρμόζεται στην πράξη μέσω της σωστής επιχειρηματικότητας στην Π.Δ.Μ. 
6.-Στήριξη  του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της Περιφέρειας μας με ενδυνάμωση των δομών και 
μονάδων υγείας σε όλες τις Π.Ε.Αναβάθμιση των αναγκαίων  υποδομών για παροχή υπηρεσιών υγείας 
και ευεξίας στους πολίτες και σε ειδικές ευπαθείς ομάδες πολιτών (ΚΕΦΙΑΠ Άργους, ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου 
και ιαματικές πηγές, υποδομές πρόσβασης ΑΜΕΑ – αυτιστικών παιδιών κ.α.).  
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7.- Αναβάθμιση και πλήρη κάλυψη οικισμών της Π.Δ.Μ. με ψηφιακές υποδομές υψηλών ταχυτήτων και 
ποιότητας. Στήριξη δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας και παροχής και λειτουργίας 
ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών 
κ.α.), ώστε να καταστεί η Π.Δ.Μ. η πιο σύγχρονη και φιλόξενη ψηφιακά Περιφέρεια στην Ελλάδα και από 
τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη. 
8.- Δημιουργία ενός πλέγματος συνδυασμένων μεταφορών, ώστε να καταστεί η Περιφέρειά μας κόμβος 
μεταφορών και διακίνησης πολιτών. Ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού, ανάπτυξη 
σιδηροδρομικού δικτύου, αναβάθμιση των αεροδρομίων και κατασκευή υδατοδρομίων. 
9. Αναβάθμιση της εξωστρέφειας και ανάδειξη του διασυνοριακού χαρακτήρα της Περιφέρειας στο 
διεθνές χωρικό σύστημα ως περιφέρεια πύλη εισόδου της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως 
μία από τις περιφέρειες των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, κατέχει σημαντική γεωπολιτική θέση όχι μόνο 
στον εθνικό χώρο αλλά και στα Δυτικά Βαλκάνια ευρύτερα. Αναβάθμιση της Περιφέρειας στο πλαίσιο 
αυτό και συμβολή στην ανάπτυξη, δικτύωση, συνεργασία και χωρική ολοκλήρωση ενός ισόρροπου και 
πολυκεντρικού διασυνοριακού χώρου. 
 

Κατ΄αρχάς οφείλουμε να κάνουμε τις ακόλουθες πολύ γενικές παρατηρήσεις επί του 
Σχεδίου: 
1.- Το Σχέδιο αυτό έχει συνταχθεί την περίοδο 2012-2015 και ο Δήμος Βελβεντού 
αποτελούσε τότε Δημοτική Ενότητα του καλλικρατικού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Από τις 
1/9/2019 ο Δήμος Βελβεντού λειτουργεί αυτόνομα, όπως αυτό συνέβαινε μέχρι 
31/12/2010. Επίσης και ο Δήμος Σερβίων μετά το διαχωρισμό αποτελεί πλέον χωριστό ΟΤΑ. 
Συνεπώς το Σχέδιο χρειάζεται επικαιροποίηση με τα νέα δεδομένα.  
2.- Ο τόπος μας είναι μεν μικρός αλλά διαθέτει τη δική του δυναμική και έχει πολλές 
δυνατότητες να αναπτυχθεί αξιοποιώντας περαιτέρω την καλή αγροτική του οργάνωση, το 
συνεταιριστικό πνεύμα των κατοίκων, τις τουριστικές του δυνατότητες σε σχέση με την 
τεχνητή λίμνη Πολυφύτου και τον ορεινό όγκο των Πιερίων εκμεταλλευόμενος την 
γεωγραφική του θέση, όντας στη συμβολή τριών Νομών (Κοζάνης, Πιερίας, Ημαθίας) και 
δυο Περιφερειών (Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας). 
3.- Βασικό μειονέκτημα είναι η μη ύπαρξη οδικής σύνδεσης με τους όμορους Νομούς 
Ημαθίας (μέσω Πολυφύτου-Δασκίου και Καταφυγίου-Ελατοχωρίου) και Πιερίας (μέσω 
Βελβεντού-Φτέρης). Ατυχώς οι τρεις γειτονικοί Νομοί Κοζάνης, Ημαθίας και Πιερίας και κατ’ 
επέκταση οι δυο Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας δεν συνδέονται μεταξύ τους 
από την κοντινότερη απόσταση και τις πλέον αξιοποιήσιμες τουριστικά διαδρομές παρόλο 
που υπάρχει και δίκτυο ορεινών χωματόδρομων αλλά και σχετικές μελέτες εδώ και μια 
δεκαετία. Η μη ύπαρξη αυτών των συγκοινωνιακών συνδέσεων δημιουργεί σοβαρότατο κενό 
στην αξιοποίηση τόσο του ορεινού όγκου όσο και της λίμνης, από την γεωγραφική θέση του 
Δήμου Βελβεντού. Στο Σχέδιο του 2015 ούτε καν αναφέρονται οι δρόμοι αυτοί, ούτε υπήρξε 
πρόταση από τον τότε Καλλικρατικό Δήμο για την ασφαλτόστρωσή τους. Βιώσαμε την 
πλήρη αδιαφορία από την πλευρά της συντεταγμένης Πολιτείας για το θέμα αυτό. 
Διεκδικούμε και ελπίζουμε στην αλλαγή πολιτικής και έργων καταθέτοντας ό,τι έχουμε 
ετοιμάσει. 
4.- Ενεργειακά ο Δήμος φιλοδοξεί να αλλάξει την καύσιμη ύλη που χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα (κυρίως ξύλα και ξυλίτης) με το Φυσικό Αέριο για να υπάρξει αφενός καθαρότερο 
περιβάλλον και ενεργή άμυνα στην κλιματική αλλαγή αλλά και να δημιουργηθεί ένα σοβαρό 
κίνητρο για την φτηνότερη κάλυψη ενεργειακών αναγκών οικιών και επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων με στόχο την παραμονή του πληθυσμού στο Δήμο.  
5.- Σε επίπεδο καθημερινότητας υπάρχει ανάγκη μεγάλων προσαρμογών τόσο στα δίκτυα 
ύδρευσης-αποχέτευσης-όμβριων και άρδευσης όσο και στα νέα ψηφιακά δεδομένα για την 
εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών.    
6.- Υπό το πρίσμα της απολιγνιτοποίησης και με δεδομένη την πρόθεση της Πολιτείας για μια 
δίκαιη μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή οι υποδομές αυτές των μεταφορών, της πράσινης 
ενέργειας, της αγροτικής οικονομίας και της εξυπηρέτησης της καθημερινότητας οφείλουν 
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να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν ώστε να υπάρξει εναλλακτική ανάπτυξη στον επερχόμενο 
μαρασμό. Ο Δήμος μας διαθέτει σειρά μελετών που περιμένουν την υλοποίησή τους.  

Μετά από μελέτη του Σχεδίου και σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
προτείνονται να περιληφθούν στο προτεινόμενο από το 2015 Σχέδιο τα εξής:  

 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Πρόταση  

 

ΚΕΦ Β, ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡ 7 
Θέση της περιφέρειας στον διεθνή και 
ευρωπαϊκό χώρο, σελ. 4,  «…Προώθηση 
δράσεων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 
προϊόντος και ειδικότερα επιλεγμένων ειδικών 
μορφών τουρισμού, την προβολή της 
πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, την ανάδειξη των σημαντικών 
πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος (όπως τα 
Χιονοδρομικά Κέντρα, τα ορειβατικά 
Ευρωπαϊκά μονοπάτια κ.ά.) και την 
προσέλκυση επισκεπτών από νέες τουριστικές 
αγορές.» 
 

Να προστεθεί α) η ενίσχυση και προβολή του 
τριγώνου αρχαιολογικών πόλων «ΔΙΟΝ – 
ΒΕΡΓΙΝΑ – ΑΙΑΝΗ» β) η διαδρομή των 
φραγμάτων και των λιμνών από Ασώματα, 
Σφηκιά, Πολύφυτο και Ιλαρίωνα γ) η 
ανάδειξη διαδρομής των χώρων απείρου 
φυσικού κάλλους (Καταρράχτες Σκεπασμένου 
Βελβεντού, Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού. ) 
Βελβεντού  και την προσέλκυση επισκεπτών 
από νέες τουριστικές αγορές». 
 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡ 3 
Δευτερεύοντες περιφερειακοί πόλοι ορίζονται το 
Άργος Ορεστικό, η Σιάτιστα, το Αμύνταιο, η 
Δεσκάτη και τα Σέρβια που αποτελούν τα 
δυναμικότερα ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας με 
ειδικό ρόλο το καθένα. 
 

Να συμπεριληφθεί και το Βελβεντό στους 
Δευτερεύοντες περιφερειακούς πόλους μαζί 
με το Άργος Ορεστικό, τη Σιάτιστα, το 
Αμύνταιο, τη Δεσκάτη και τα Σέρβια. 
 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 5, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 1  
α) τη διοικητική αναδιοργάνωση της Χώρας, βάσει 
του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τον οποίο η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από 
12 Δήμους, 

Οι δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
είναι 13.  

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 5, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 2  
2…. οι αναπτυξιακές ενότητες Δήμων Κοζάνης, 
Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Βοΐου, 
Αμυνταίου, Σερβίων-Βελβεντού, Ορεστίδος, 
Δεσκάτης, Νεστορίου και Πρεσπών. 

2. Στις Αναπτυξιακές Ενότητες να ενταχθούν 
οι Δήμοι Σερβίων και Βελβεντού χωριστά και 
όχι ο καταργηθείς Καλλικρατικός Δήμος 
Σερβίων-Βελβεντού. 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡ 1 
Στα κέντρα έκτου επιπέδου κατατάσσονται η 
Σιάτιστα, το Άργος Ορεστικό, το Αμύνταιο, η 
Δεσκάτη και τα Σέρβια που είναι αφενός έδρες 
Καλλικράτειων Δήμων και αφετέρου αποτελούν 
μεγάλα κέντρα των προτεινόμενων 
ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων. 
  
Στα κέντρα έβδομου επιπέδου κατατάσσονται το 
Νεστόριο και ο Λαιμός ως έδρες Καλλικράτειων 

Το Βελβεντό πρέπει να ενταχθεί στο κέντρο 
έκτου επιπέδου διότι αποτελεί έδρα του 
ομώνυμου Δήμου και μπορεί να αποτελέσει 
από μόνο του κέντρο ενδοπεριφερειακής 
αναπτυξιακής ενότητας, αφού πρωταγωνιστεί  
στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής,  είναι 
ενεργειακό κέντρο (ΥΗΣ Πολυφύτου), έχει 
δυναμική για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη 
(τόσο του ορεινού όγκου όσο και της 
παραλίμνιας περιοχής) ενώ επίσης διαθέτει 
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Δήμων που δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα 
παραπάνω επίπεδα καθώς και ορισμένοι δυναμικοί 
οικισμοί, όπως ο Βελβεντός, η Αιανή, ο Κρόκος, η 
Νεάπολη, το Τσοτύλι, η Μεσοποταμία, ο Φιλώτας, 
το Λιβαδερό και το Τρανόβαλτο, οι οποίοι 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη τοπική αναπτυξιακή 
δυναμική και λειτούργησαν στο παρελθόν ως έδρες 
Καποδιστριακών Δήμων. Οι προαναφερόμενοι 
οικισμοί κρίνεται ότι λειτουργούν ως 
συμπληρωματικά κέντρα αναπτυξιακών ενοτήτων. 
 

τους απαραίτητους φυσικούς πόρους για την 
εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που σε 
συνεργασία με τον ΤΟΕΒ εγκατέστησε τον 
πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο ΥΗΣ ισχύος 1,9 
MW προς άμεσο όφελος της τοπικής 
αγροτικής οικονομίας. 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡ 3.4 
3.4. Οικιστικά κέντρα έκτου επιπέδου: Άργος 
Ορεστικό, Σιάτιστα, Αμύνταιο, Δεσκάτη, Σέρβια 
 

Να προστεθεί ο Δήμος Βελβεντού. 
Το Βελβεντό, προτείνεται να αποτελέσει πόλο 
αγροτικής ανάπτυξης και προώθησης τοπικών 
προϊόντων ποιότητας. Επιπλέον, σε 
συλλειτουργία με τα Σέρβια και την Κοζάνη 
προτείνεται να αποτελέσει και πόλο 
τουριστικής ανάπτυξης της Ειδικής Χωρικής 
Ενότητας Πιερίων-Πολυφύτου όσον αφορά 
την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου και σε 
συλλειτουργία με την Κατερίνη για την 
αξιοποίηση του ορεινού όγκου των Πιερίων. 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡ 3.5 
3.5. Οικιστικά κέντρα έβδομου επιπέδου 

Να αφαιρεθεί ο Δήμος Βελβεντού 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 13, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 2.8  
2.8.Ειδική Χωρική Ενότητα Πιερίων – Πολυφύτου 
 
Ενδυνάμωση της δικτύωσης των λοιπών οικισμών 
με τα Σέρβια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες και σε διοικητικές-κοινωνικές υποδομές, 
επικοινωνία και γνώση, με σκοπό την αντιμετώπιση 
της δημογραφικής συρρίκνωσης. - Προβολή και 
ενίσχυση του Βελβεντού ως οικισμού – προτύπου 
της δυναμικής αγροτικής οικονομίας  
κ.λ.π. 

Στη χωρική ενότητα Πιερίων -Πολυφύτου  να 
γίνει σαφής αναφορά για την ύπαρξη  
ξεχωριστών  Δήμων Σερβίων και Βελβεντού. 
Και στις λεπτομέρειες να αναφερθεί η  
ενδυνάμωση της δικτύωσης των λοιπών 
οικισμών του Δήμου με το Βελβεντό.  
Προβολή και ενίσχυση του Βελβεντού ως 
οικισμού – προτύπου της δυναμικής 
αγροτικής οικονομίας, να διερευνηθεί η 
δημιουργία Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 
Αγροτών για την καλλιέργεια οπωροφόρων, 
λόγω της μακρόχρονης και επιτυχημένης 
πορείας που έχουν οι συνεταιρισμοί του 
Βελβεντού στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Να υπάρξει μέριμνα (με την παροχή 
κινήτρων) για την προστασία, διάσωση και 
αξιοποίηση του υφιστάμενου αξιόλογου και 
κτιριακού αποθέματος του οικισμού 
Βελβεντού. Επίσης να  γίνει η διασύνδεση 
των αξιόλογων αρχιτεκτονικά κτιρίων με 
περιπατητικούς διαδρόμους ώστε να μπορεί ο 
επισκέπτης να ανακαλύψει την μοναδικότητά 
τους. 
Για την αντιμετώπιση της δημογραφικής 
συρρίκνωσης με την ενίσχυση των 
υποδομών, είναι απαραίτητη η υλοποίηση των 
απαραίτητων έργων υποδομής (διάνοιξη – 
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κατασκευή οδών, δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης και ομβρίων) στην επέκταση του 
οικισμού Βελβεντού. Έτσι θα γίνει πιο 
ελκυστική η εγκατάσταση στον οικισμό 
Βελβεντού νέων ανθρώπων που αναζητούν 
καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής μακριά 
από το έντονο αστικό περιβάλλον όπως 
επίσης και για αυτούς που επιθυμούν να 
έχουν μια παραθεριστική κατοικία σε ένα 
τόπο ιδιαίτερου κάλλους. 
 

 
ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 13, ΤΜΗΜΑ Β, ΠΑΡΑΓΡ 8  
 
8. Αναπτυξιακή Ενότητα Δήμου 
Σερβίων-Βελβεντού: Η Αναπτυξιακή Ενότητα 
ταυτίζεται με τη διοικητική ενότητα του 
Καλλικράτειου Δήμου ΣερβίωνΒελβεντού. Οι 
παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
στην ενότητα σχετίζονται κυρίως με τον αγροτικό 
τομέα, καθώς και με την εξόρυξη ορυκτών πόρων. 
Κέντρο της Αναπτυξιακής Ενότητας είναι τα Σέρβια 
που λειτουργούν ως κέντρο διοίκησης, εμπορίου 
και υπηρεσιών με περιοχή επιρροής το σύνολο της 
ενότητας (οικιστικό κέντρο 6ου επιπέδου) και των 
οποίων ο αναπτυξιακός ρόλος είναι στενά 
συνδεδεμένος με την αγροτική ανάπτυξη και την 
προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, καθώς 
και με την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής Πιερίων-Πολυφύτου. Ιδιαίτερα δυναμικός 
οικισμός της ενότητας είναι ο Βελβεντός (οικιστικό 
κέντρο 7ου επιπέδου)….  

Να διαχωριστεί ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού 
και να προστεθεί Ειδική Αναπτυξιακή Ενότητα 
Δήμου Βελβεντού με την περιγραφή των 
ανάλογων λεπτομερειών ως εξής:  
Η Αναπτυξιακή Ενότητα ταυτίζεται με τη 
διοικητική ενότητα του Δήμου Βελβεντού. Οι 
παραγωγικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στην ενότητα σχετίζονται 
κυρίως με τον αγροτικό τομέα. Κέντρο της 
Αναπτυξιακής Ενότητας είναι το Βελβεντό  
που λειτουργεί ως κέντρο διοίκησης, 
εμπορίου και υπηρεσιών με περιοχή επιρροής  
το σύνολο της ενότητας (οικιστικό κέντρο 
6ου επιπέδου) και των οποίων ο 
αναπτυξιακός ρόλος είναι στενά 
συνδεδεμένος με την αγροτική ανάπτυξη και 
την προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, 
καθώς και με την τουριστική ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής Πιερίων-Πολυφύτου. Το 
Βελβεντό είναι οικιστικό κέντρο 6ου επιπέδου 
και παρουσιάζει μεγάλη δυναμική στον 
αγροτικό τομέα, με εξειδίκευση στην 
παραγωγή οπωροφόρων και κρασιών, ενώ με 
την αξιοποίηση της Λίμνης Πολυφύτου και 
του ορεινού Όγκου των Πιερίων μπορεί να 
αποτελέσει και κέντρο τουριστικής 
ανάπτυξης. Στην αξιοποίηση του ορεινού 
όγκου μπορούν να συμβάλουν δυναμικά και 
οι ορεινοί οικισμοί του Δήμου της Αγίας 
Κυριακής, του Παλαιογρατσάνου και του 
Πολυφύτου.  

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 14, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 6 
6. Ως συνδέσεις-δίκτυα περιφερειακής σημασίας 
ορίζονται οι μεταφορικοί άξονες που συμβάλλουν 
στη βελτίωση των ενδοπεριφερειακών 
μετακινήσεων και διακρίνονται σε πρωτεύοντα και 
δευτερεύοντα δίκτυα ως εξής: - Στο πρωτεύον 
δίκτυο περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις 
Φλώρινα– Κρυσταλλοπηγή– Κάθετος Άξονας 
Σιάτιστας, οδός σύνδεσης των δύο Καθέτων 
Αξόνων μέσω της σήραγγας Κλεισούρας, 

Στις συνδέσεις διαπεριφερειακού 
ενδιαφέροντος παραλείπεται και οφείλει να 
προστεθεί και η λειτουργική διασύνδεση της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη 
γειτονική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και ειδικότερα τους όμορους νομούς Πιερίας 
και Ημαθίας μέσω του ορεινού όγκου των 
Πιερίων, με υφιστάμενα σήμερα δίκτυα που 
χρήζουν βελτιώσεων και ασφαλτοστρώσεων. 
Συνεπώς να  συμπεριληφθεί α) ο οδικός 
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Κοζάνη–Σέρβια, Βεύη–Άρνισσα, Ε.Ο.3 –Αντίγονος 
Άρνισσα (Έδεσσα), Γρεβενά-Καλαμπάκα, 
Διασταύρωση Ε.Ο. 15 και Ε.Ο. 
26–Δεσκάτη-Ελασσόνα. - Στο δευτερεύον δίκτυο 
περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις Ε.Ο. 15 από 
διασταύρωση Πρεσπών μέχρι την Επ.Ο 
Βροντερού-Λαιμού–Λαιμός, Ε.Ο. 20 από Κόμβο 
Νεάπολης (στον Κάθετο 
Άξονα)–Πεντάλοφος–Επταχώρι, Επ.Ο. 
Καστοριά–Νεστόριο–Ε.Ο. 20 (Επταχώρι), οδός από 
Γρεβενά μέχρι Βασιλίτσα, οδός από Γρεβενά 
Αετιά–Φιλιππαίοι–Δοτσικό– Επταχώρι, Επ.Ο. 
Αμύνταιο–Αετός–Λέχοβο–Κλεισούρα, οδός 
σύνδεσης Δεσκάτης με Λιβαδερό και με Ε.Ο. 
Κοζάνης–Λάρισας, Επ.Ο. Καστοριά–Χιονοδρομικό 
Κέντρο Βιτσίου.  
 

άξονας (εθνικής σημασίας) που συνδέει το 
νότιο τμήμα της Περιφέρειας δια μέσου των 
Πιερίων την Πιερία (υπολείπεται η 
ασφαλτόστρωση 4 χλμ στην ορεινή οδική 
διαδρομή,  β) ο οδικός άξονας 
Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής και με 
παράκαμψη προς Ελατοχώρι γ) ο οδικός 
άξονας Βελβεντού-Δασκίου Ημαθίας μέσω του 
φράγματος και του ΥΗΣ Πολυφύτου.    Με 
αυτές τις  οδικές συνδέσεις επιτυγχάνονται 
μικρότεροι χρόνοι διαδρομής και μικρότερο 
κόστος μετακίνησης, διότι η κίνηση για τους 
κατοίκους γίνεται χωρίς την χρήση της 
Εγνατίας Οδού που είναι πολύ μακριά από την 
περιοχή που διαμένουν. Παράλληλα οι οδικές 
υποδομές θα αποτελέσουν τον κύριο λόγο για 
την πολυσχιδή (αγροτική, τουριστική, 
πολιτιστική κλπ) αξιοποίηση του ορεινού 
όγκου των Πιερίων και στην κατακόρυφη 
αύξηση της επισκεψιμότητας προς τον 
ξεκομμένο από αυτήν την πλευρά Νομό 
Κοζάνης.   

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 14, ΤΜΗΜΑ Β, ΠΑΡΑΓΡ 1 
… Αξιοποίηση του ΤΑΡ, αλλά και οποιουδήποτε 
άλλου αγωγού φυσικού αερίου σχεδιαστεί να διέλθει 
από την Περιφέρεια, για την κάλυψη παραγωγικών 
και αστικών αναγκών. 
 

Ενέργεια 
- Στο τομέα της ενέργειας πρέπει να 
συμπεριληφθούν μικρά υδροφράγματα στους 
χείμαρρους του ορεινού όγκου των Πιερίων. 
- Να συμπεριληφθεί η επέκταση του αγωγού 
φυσικού αερίου στους Δήμους Βελβεντού, 
Σερβίων και Βοϊου όσον αφορά την Π.Ε. 
Κοζάνης.  

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 14, ΤΜΗΜΑ Γ, ΠΑΡΑΓΡ 1 
Εκπόνηση σχεδίου εναλλακτικών επιλογών 
ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης των αστικών 
λυμάτων για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. 

Περιβαλλοντικές υποδομές.  
Για τους τέσσερις οικισμούς (Καταφύγι, Αγία 
Κυριακή, Παλαιογράτσανο, Πολύφυτο) του 
Δήμου Βελβεντού να εκπονηθεί σχέδιο 
ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης αστικών 
λυμάτων. 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡ 5 
Προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες ΠΟΑΠΔ: -  
 
- ΠΟΑΠΔ πρωτογενούς τομέα (με εξειδίκευση στην 
οπωροπαραγωγή) στην περιοχή του Βελβεντού. 

Να συμπεριληφθεί και η δημιουργία ΠΟΑΠΔ 
για τα δασικά προϊόντα του Ορεινού Όγκου 
των Πιερίων, στο Δήμο Βελβεντού.  

 
 

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσουν τις απόψεις τους.  Η 
απόφαση που θα προκύψει θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας για να περιληφθεί στο Σχέδιο για το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της 
Περιφέρειας το οποίο θα ψηφιστεί τελικά από το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Στη συζήτηση που ακολούθησε τονίστηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους η ανάγκη 
επικαιροποίησης του σχεδίου προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες και τους αναπτυξιακούς 
στόχους του Δήμου Βελβεντού λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα.   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα 
μαγνητοσκοπημένα κα τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά (μέσω zoom), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις προτάσεις του Δήμου Βελβεντού, όπως ακριβώς αυτές αποτυπώνονται στην 
εισήγηση και αναγράφονται κατωτέρω, για το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την Περιβαλλοντική έγκριση αυτού, ενώ παράλληλα 
αιτείται την διόρθωση του σχεδίου εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με βάση 
τα ανωτέρω, έτσι ώστε αυτό να είναι συμβατό με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τους 
στόχους του Δήμου Βελβεντού.  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Πρόταση  

 

ΚΕΦ Β, ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡ 7 
Θέση της περιφέρειας στον διεθνή και 
ευρωπαϊκό χώρο, σελ. 4,  «…Προώθηση 
δράσεων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 
προϊόντος και ειδικότερα επιλεγμένων ειδικών 
μορφών τουρισμού, την προβολή της 
πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, την ανάδειξη των σημαντικών 
πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος (όπως τα 
Χιονοδρομικά Κέντρα, τα ορειβατικά 
Ευρωπαϊκά μονοπάτια κ.ά.) και την 
προσέλκυση επισκεπτών από νέες τουριστικές 
αγορές.» 
 

Να προστεθεί α) η ενίσχυση και προβολή του 
τριγώνου αρχαιολογικών πόλων «ΔΙΟΝ – 
ΒΕΡΓΙΝΑ – ΑΙΑΝΗ» β) η διαδρομή των 
φραγμάτων και των λιμνών από Ασώματα, 
Σφηκιά, Πολύφυτο και Ιλαρίωνα γ) η 
ανάδειξη διαδρομής των χώρων απείρου 
φυσικού κάλλους (Καταρράχτες Σκεπασμένου 
Βελβεντού, Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού. ) 
Βελβεντού  και την προσέλκυση επισκεπτών 
από νέες τουριστικές αγορές». 
 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡ 3 
Δευτερεύοντες περιφερειακοί πόλοι ορίζονται το 
Άργος Ορεστικό, η Σιάτιστα, το Αμύνταιο, η 
Δεσκάτη και τα Σέρβια που αποτελούν τα 
δυναμικότερα ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας με 
ειδικό ρόλο το καθένα. 
 

Να συμπεριληφθεί και το Βελβεντό στους 
Δευτερεύοντες περιφερειακούς πόλους μαζί 
με το Άργος Ορεστικό, τη Σιάτιστα, το 
Αμύνταιο, τη Δεσκάτη και τα Σέρβια. 
 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 5, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 1  
α) τη διοικητική αναδιοργάνωση της Χώρας, βάσει 
του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τον οποίο η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από 
12 Δήμους, 

Οι δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
είναι 13.  
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ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 5, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 2  
2…. οι αναπτυξιακές ενότητες Δήμων Κοζάνης, 
Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Βοΐου, 
Αμυνταίου, Σερβίων-Βελβεντού, Ορεστίδος, 
Δεσκάτης, Νεστορίου και Πρεσπών. 

2. Στις Αναπτυξιακές Ενότητες να ενταχθούν 
οι Δήμοι Σερβίων και Βελβεντού χωριστά και 
όχι ο καταργηθείς Καλλικρατικός Δήμος 
Σερβίων-Βελβεντού. 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡ 1 
Στα κέντρα έκτου επιπέδου κατατάσσονται η 
Σιάτιστα, το Άργος Ορεστικό, το Αμύνταιο, η 
Δεσκάτη και τα Σέρβια που είναι αφενός έδρες 
Καλλικράτειων Δήμων και αφετέρου αποτελούν 
μεγάλα κέντρα των προτεινόμενων 
ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων. 
  
Στα κέντρα έβδομου επιπέδου κατατάσσονται το 
Νεστόριο και ο Λαιμός ως έδρες Καλλικράτειων 
Δήμων που δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα 
παραπάνω επίπεδα καθώς και ορισμένοι δυναμικοί 
οικισμοί, όπως ο Βελβεντός, η Αιανή, ο Κρόκος, η 
Νεάπολη, το Τσοτύλι, η Μεσοποταμία, ο Φιλώτας, 
το Λιβαδερό και το Τρανόβαλτο, οι οποίοι 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη τοπική αναπτυξιακή 
δυναμική και λειτούργησαν στο παρελθόν ως έδρες 
Καποδιστριακών Δήμων. Οι προαναφερόμενοι 
οικισμοί κρίνεται ότι λειτουργούν ως 
συμπληρωματικά κέντρα αναπτυξιακών ενοτήτων. 
 

Το Βελβεντό πρέπει να ενταχθεί στο κέντρο 
έκτου επιπέδου διότι αποτελεί έδρα του 
ομώνυμου Δήμου και μπορεί να αποτελέσει 
από μόνο του κέντρο ενδοπεριφερειακής 
αναπτυξιακής ενότητας, αφού πρωταγωνιστεί  
στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής,  είναι 
ενεργειακό κέντρο (ΥΗΣ Πολυφύτου), έχει 
δυναμική για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη 
(τόσο του ορεινού όγκου όσο και της 
παραλίμνιας περιοχής) ενώ επίσης διαθέτει 
τους απαραίτητους φυσικούς πόρους για την 
εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που σε 
συνεργασία με τον ΤΟΕΒ εγκατέστησε τον 
πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο ΥΗΣ ισχύος 1,9 
MW προς άμεσο όφελος της τοπικής 
αγροτικής οικονομίας. 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡ 3.4 
3.4. Οικιστικά κέντρα έκτου επιπέδου: Άργος 
Ορεστικό, Σιάτιστα, Αμύνταιο, Δεσκάτη, Σέρβια 
 

Να προστεθεί ο Δήμος Βελβεντού. 
Το Βελβεντό, προτείνεται να αποτελέσει πόλο 
αγροτικής ανάπτυξης και προώθησης τοπικών 
προϊόντων ποιότητας. Επιπλέον, σε 
συλλειτουργία με τα Σέρβια και την Κοζάνη 
προτείνεται να αποτελέσει και πόλο 
τουριστικής ανάπτυξης της Ειδικής Χωρικής 
Ενότητας Πιερίων-Πολυφύτου όσον αφορά 
την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου και σε 
συλλειτουργία με την Κατερίνη για την 
αξιοποίηση του ορεινού όγκου των Πιερίων. 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡ 3.5 
3.5. Οικιστικά κέντρα έβδομου επιπέδου 

Να αφαιρεθεί ο Δήμος Βελβεντού 

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 13, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 2.8  
2.8.Ειδική Χωρική Ενότητα Πιερίων – Πολυφύτου 
 
Ενδυνάμωση της δικτύωσης των λοιπών οικισμών 
με τα Σέρβια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες και σε διοικητικές-κοινωνικές υποδομές, 
επικοινωνία και γνώση, με σκοπό την αντιμετώπιση 
της δημογραφικής συρρίκνωσης. - Προβολή και 
ενίσχυση του Βελβεντού ως οικισμού – προτύπου 
της δυναμικής αγροτικής οικονομίας  
κ.λ.π. 

Στη χωρική ενότητα Πιερίων -Πολυφύτου  να 
γίνει σαφής αναφορά για την ύπαρξη  
ξεχωριστών  Δήμων Σερβίων και Βελβεντού. 
Και στις λεπτομέρειες να αναφερθεί η  
ενδυνάμωση της δικτύωσης των λοιπών 
οικισμών του Δήμου με το Βελβεντό.  
Προβολή και ενίσχυση του Βελβεντού ως 
οικισμού – προτύπου της δυναμικής 
αγροτικής οικονομίας, να διερευνηθεί η 
δημιουργία Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 
Αγροτών για την καλλιέργεια οπωροφόρων, 
λόγω της μακρόχρονης και επιτυχημένης 
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πορείας που έχουν οι συνεταιρισμοί του 
Βελβεντού στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Να υπάρξει μέριμνα (με την παροχή 
κινήτρων) για την προστασία, διάσωση και 
αξιοποίηση του υφιστάμενου αξιόλογου και 
κτιριακού αποθέματος του οικισμού 
Βελβεντού. Επίσης να  γίνει η διασύνδεση 
των αξιόλογων αρχιτεκτονικά κτιρίων με 
περιπατητικούς διαδρόμους ώστε να μπορεί ο 
επισκέπτης να ανακαλύψει την μοναδικότητά 
τους. 
Για την αντιμετώπιση της δημογραφικής 
συρρίκνωσης με την ενίσχυση των 
υποδομών, είναι απαραίτητη η υλοποίηση των 
απαραίτητων έργων υποδομής (διάνοιξη – 
κατασκευή οδών, δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης και ομβρίων) στην επέκταση του 
οικισμού Βελβεντού. Έτσι θα γίνει πιο 
ελκυστική η εγκατάσταση στον οικισμό 
Βελβεντού νέων ανθρώπων που αναζητούν 
καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής μακριά 
από το έντονο αστικό περιβάλλον όπως 
επίσης και για αυτούς που επιθυμούν να 
έχουν μια παραθεριστική κατοικία σε ένα 
τόπο ιδιαίτερου κάλλους. 
 

 
ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 13, ΤΜΗΜΑ Β, ΠΑΡΑΓΡ 8  
 
8. Αναπτυξιακή Ενότητα Δήμου 
Σερβίων-Βελβεντού: Η Αναπτυξιακή Ενότητα 
ταυτίζεται με τη διοικητική ενότητα του 
Καλλικράτειου Δήμου ΣερβίωνΒελβεντού. Οι 
παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
στην ενότητα σχετίζονται κυρίως με τον αγροτικό 
τομέα, καθώς και με την εξόρυξη ορυκτών πόρων. 
Κέντρο της Αναπτυξιακής Ενότητας είναι τα Σέρβια 
που λειτουργούν ως κέντρο διοίκησης, εμπορίου 
και υπηρεσιών με περιοχή επιρροής το σύνολο της 
ενότητας (οικιστικό κέντρο 6ου επιπέδου) και των 
οποίων ο αναπτυξιακός ρόλος είναι στενά 
συνδεδεμένος με την αγροτική ανάπτυξη και την 
προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, καθώς 
και με την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής Πιερίων-Πολυφύτου. Ιδιαίτερα δυναμικός 
οικισμός της ενότητας είναι ο Βελβεντός (οικιστικό 
κέντρο 7ου επιπέδου)….  

Να διαχωριστεί ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού 
και να προστεθεί Ειδική Αναπτυξιακή Ενότητα 
Δήμου Βελβεντού με την περιγραφή των 
ανάλογων λεπτομερειών ως εξής:  
Η Αναπτυξιακή Ενότητα ταυτίζεται με τη 
διοικητική ενότητα του Δήμου Βελβεντού. Οι 
παραγωγικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στην ενότητα σχετίζονται 
κυρίως με τον αγροτικό τομέα. Κέντρο της 
Αναπτυξιακής Ενότητας είναι το Βελβεντό  
που λειτουργεί ως κέντρο διοίκησης, 
εμπορίου και υπηρεσιών με περιοχή επιρροής  
το σύνολο της ενότητας (οικιστικό κέντρο 
6ου επιπέδου) και των οποίων ο 
αναπτυξιακός ρόλος είναι στενά 
συνδεδεμένος με την αγροτική ανάπτυξη και 
την προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, 
καθώς και με την τουριστική ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής Πιερίων-Πολυφύτου. Το 
Βελβεντό είναι οικιστικό κέντρο 6ου επιπέδου 
και παρουσιάζει μεγάλη δυναμική στον 
αγροτικό τομέα, με εξειδίκευση στην 
παραγωγή οπωροφόρων και κρασιών, ενώ με 
την αξιοποίηση της Λίμνης Πολυφύτου και 
του ορεινού Όγκου των Πιερίων μπορεί να 
αποτελέσει και κέντρο τουριστικής 
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ανάπτυξης. Στην αξιοποίηση του ορεινού 
όγκου μπορούν να συμβάλουν δυναμικά και 
οι ορεινοί οικισμοί του Δήμου της Αγίας 
Κυριακής, του Παλαιογρατσάνου και του 
Πολυφύτου.  

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 14, ΤΜΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΓΡ 6 
6. Ως συνδέσεις-δίκτυα περιφερειακής σημασίας 
ορίζονται οι μεταφορικοί άξονες που συμβάλλουν 
στη βελτίωση των ενδοπεριφερειακών 
μετακινήσεων και διακρίνονται σε πρωτεύοντα και 
δευτερεύοντα δίκτυα ως εξής: - Στο πρωτεύον 
δίκτυο περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις 
Φλώρινα– Κρυσταλλοπηγή– Κάθετος Άξονας 
Σιάτιστας, οδός σύνδεσης των δύο Καθέτων 
Αξόνων μέσω της σήραγγας Κλεισούρας, 
Κοζάνη–Σέρβια, Βεύη–Άρνισσα, Ε.Ο.3 –Αντίγονος 
Άρνισσα (Έδεσσα), Γρεβενά-Καλαμπάκα, 
Διασταύρωση Ε.Ο. 15 και Ε.Ο. 
26–Δεσκάτη-Ελασσόνα. - Στο δευτερεύον δίκτυο 
περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις Ε.Ο. 15 από 
διασταύρωση Πρεσπών μέχρι την Επ.Ο 
Βροντερού-Λαιμού–Λαιμός, Ε.Ο. 20 από Κόμβο 
Νεάπολης (στον Κάθετο 
Άξονα)–Πεντάλοφος–Επταχώρι, Επ.Ο. 
Καστοριά–Νεστόριο–Ε.Ο. 20 (Επταχώρι), οδός από 
Γρεβενά μέχρι Βασιλίτσα, οδός από Γρεβενά 
Αετιά–Φιλιππαίοι–Δοτσικό– Επταχώρι, Επ.Ο. 
Αμύνταιο–Αετός–Λέχοβο–Κλεισούρα, οδός 
σύνδεσης Δεσκάτης με Λιβαδερό και με Ε.Ο. 
Κοζάνης–Λάρισας, Επ.Ο. Καστοριά–Χιονοδρομικό 
Κέντρο Βιτσίου.  
 

Στις συνδέσεις διαπεριφερειακού 
ενδιαφέροντος παραλείπεται και οφείλει να 
προστεθεί και η λειτουργική διασύνδεση της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη 
γειτονική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και ειδικότερα τους όμορους νομούς Πιερίας 
και Ημαθίας μέσω του ορεινού όγκου των 
Πιερίων, με υφιστάμενα σήμερα δίκτυα που 
χρήζουν βελτιώσεων και ασφαλτοστρώσεων. 
Συνεπώς να  συμπεριληφθεί α) ο οδικός 
άξονας (εθνικής σημασίας) που συνδέει το 
νότιο τμήμα της Περιφέρειας δια μέσου των 
Πιερίων την Πιερία (υπολείπεται η 
ασφαλτόστρωση 4 χλμ στην ορεινή οδική 
διαδρομή,  β) ο οδικός άξονας 
Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής και με 
παράκαμψη προς Ελατοχώρι γ) ο οδικός 
άξονας Βελβεντού-Δασκίου Ημαθίας μέσω του 
φράγματος και του ΥΗΣ Πολυφύτου.    Με 
αυτές τις  οδικές συνδέσεις επιτυγχάνονται 
μικρότεροι χρόνοι διαδρομής και μικρότερο 
κόστος μετακίνησης, διότι η κίνηση για τους 
κατοίκους γίνεται χωρίς την χρήση της 
Εγνατίας Οδού που είναι πολύ μακριά από την 
περιοχή που διαμένουν. Παράλληλα οι οδικές 
υποδομές θα αποτελέσουν τον κύριο λόγο για 
την πολυσχιδή (αγροτική, τουριστική, 
πολιτιστική κλπ) αξιοποίηση του ορεινού 
όγκου των Πιερίων και στην κατακόρυφη 
αύξηση της επισκεψιμότητας προς τον 
ξεκομμένο από αυτήν την πλευρά Νομό 
Κοζάνης.   

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 14, ΤΜΗΜΑ Β, ΠΑΡΑΓΡ 1 
… Αξιοποίηση του ΤΑΡ, αλλά και οποιουδήποτε 
άλλου αγωγού φυσικού αερίου σχεδιαστεί να διέλθει 
από την Περιφέρεια, για την κάλυψη παραγωγικών 
και αστικών αναγκών. 
 

Ενέργεια 
- Στο τομέα της ενέργειας πρέπει να 
συμπεριληφθούν μικρά υδροφράγματα στους 
χείμαρρους του ορεινού όγκου των Πιερίων. 
- Να συμπεριληφθεί η επέκταση του αγωγού 
φυσικού αερίου στους Δήμους Βελβεντού, 
Σερβίων και Βοϊου όσον αφορά την Π.Ε. 
Κοζάνης.  

ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 14, ΤΜΗΜΑ Γ, ΠΑΡΑΓΡ 1 
Εκπόνηση σχεδίου εναλλακτικών επιλογών 
ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης των αστικών 
λυμάτων για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. 

Περιβαλλοντικές υποδομές.  
Για τους τέσσερις οικισμούς (Καταφύγι, Αγία 
Κυριακή, Παλαιογράτσανο, Πολύφυτο) του 
Δήμου Βελβεντού να εκπονηθεί σχέδιο 
ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης αστικών 
λυμάτων. 
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ΚΕΦ Γ, ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡ 5 
Προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες ΠΟΑΠΔ: -  
 
- ΠΟΑΠΔ πρωτογενούς τομέα (με εξειδίκευση στην 
οπωροπαραγωγή) στην περιοχή του Βελβεντού. 

Να συμπεριληφθεί και η δημιουργία ΠΟΑΠΔ 
για τα δασικά προϊόντα του Ορεινού Όγκου 
των Πιερίων, στο Δήμο Βελβεντού.  

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 15 Ιανουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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