
Περιοδική Έκδοση Τεύχος 2ο, Μάρτιος 2017

30 Χρόνια ΑΝΚΟ
Τους ανθρώπους της καθώς και όλους όσους συνέβαλαν διαχρονικά στην 

επίτευξη του έργου της τίμησε η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας - ΑΝΚΟ 
σε ειδική επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου 2016.

Οι άνθρωποι κάθε οργανισμού είναι η κινητήρια δύναμη που τον καθοδηγεί, 
τον στηρίζει στο παρόν κεφαλαιοποιώντας τη γνώση που αποκτήθηκε 
διαχρονικά και θέτει τις βάσεις για την πορεία του στο μέλλον μέσα από την 
παραγωγή χρήσιμου έργου.

Η εταιρεία μας συμβάλλει στο κοινό όραμα για μία δίκαιη, βιώσιμη και με σεβασμό στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον ανάπτυξη και αναδεικνύει, με τη συνεχή της δράση, την αναγνωρισμένη απο όλους υπεραξία της 
τοπικής γνώσης.

Είναι ένας πρωτοπόρος, δυναμικός και ευέλικτος αναπτυξιακός μηχανισμός που συνέβαλε και συνεχίζει στην 
αναπτυξιακή πορεία και προοπτική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

            Της Σύνταξης
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Στην Ζ.Ε.Π. Κοζάνης
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ιδρύθηκε το 2003, 

βάσει του Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/11.04.2003) .
Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Κοζάνη. Η συνολική έκταση του 

γηπέδου της Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη ανέρχεται στα  948.087,20 
μ². Βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλ. δυτικά της πόλης της Κοζάνης, νότια 
της Εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων και βόρεια της Ζώνης Ενεργού 
Πολεοδομίας Κοζάνης (Ζ.Ε.Π.). 

Στην πλήρη ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη θα 
υπάρχουν :

Τα συγκροτήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής   
 Μακεδονίας

Οι εγκαταστάσεις της Διοίκησης
Η βιβλιοθήκη
Χώροι Φοιτητικής μέριμνας
Χώροι Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και 
Χώροι Κοινόχρηστου Πρασίνου 

Στην A! φάση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Ζ.Ε.Π.  
αναπτύσσονται:

Στο Ο.Τ. 2α το κτίριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, 
εντός του οποίου υπάρχει ανεπτυγμένος χώρος για τη βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το 
Πανεπιστημιακό συγκρότημα μέχρις ότου η βιβλιοθήκη αποτελέσει 
αυτόνομο συγκρότημα.

Στο Ο.Τ. 3α το συγκρότημα των Σχολών του Πανεπιστημίου, κατά 
τρόπο που να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες λειτουργίας αυτών, ενώ 
παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για μελλοντική ανάπτυξη και επί πλέον 
Σχολών στην εν λόγω Πανεπιστημιούπολη.

•

•
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•
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΑΝΚΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Θεόδωρος Καρυπίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ:
Θεόφιλος Παπαδόπουλος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κωνσταντίνος Πεκόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φον Καραγιάννη 1-3  50131  Κοζάνη
Τηλ. 24610. 24022  Fax 24610. 38628

URL: www.anko.gr  e-mail: tpapadopoulos@anko.gr

Εικ. 1: Η έκταση της Πανεπιστημιούπολης 
Κοζάνης, βόρεια της Ζ.Ε.Π.

Εικ. 2: Το τοπικό ρυμοτομικό  της 
Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης, βόρεια 
της Ζ.Ε.Π.

Εικ. 3: Α! Φάση ανάπτυξης  της 
Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης, 
βόρεια της Ζ.Ε.Π.
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Εικ. 4: Τρισδιάστατη απεικόνιση της Α! Φάση ανάπτυξης  της 
Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης, βόρεια της Ζ.Ε.Π. (σε πρώτο 
πλάνο το συγκρότημα των Σχολών και στο βάθος το κτίριο 
της Διοίκησης του Πανεπιστημίου)

Εικ. 5: Τρισδιάστατη απεικόνιση της Α! Φάση ανάπτυξης  των 
Σχολών της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης.(βιοκλιματικός 
σχεδιασμός κτιρίων)

Εικ. 6: Τρισδιάστατη απεικόνιση της 
Α! Φάση ανάπτυξης  των Σχολών της 
Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης. (υπαίθριος 
διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος μεταξύ 
των Σχολών)

Εικ. 7: Τρισδιάστατη απεικόνιση 
της Α! Φάση ανάπτυξης  του κτιρίου 
Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 
Κοζάνης. (βιοκλιματικός σχεδιασμός)
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Εικ. 8: Τρισδιάστατη απεικόνιση της 
Α! Φάση  ανάπτυξης   του  κτιρίου 
Διοίκησης της  48.600.592,00 € Πανεπι-
στημιούπολης Κοζάνης. (βιοκλιματικός 
σχεδιασμός)

Παρούσα κατάσταση:  Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.                   

Εικ. 9: Γενική άποψη της 
θέσης κατασκευής της 

Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης.

Εικ. 10: Άποψη του 
εργοταξίου κατασκευής της 
Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης.
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξυγίανσης, Προστασίας, Ανάδειξης και 
Αξιοποίησης του Συμπλέγματος των Λιμνών Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας – 
Πετρών και Βεγορίτιδας του Νομού Φλώρινας

Η ταυτότητα του έργου

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό των 
προβλημάτων στο σύμπλεγμα των λιμνών του Δήμου Αμυνταίου και το σχεδιασμό διαχειριστικών παρεμβάσεων, με 
προσδιορισμένο χρονικό προγραμματισμό ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών 
και δράσεων που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής, για την άμβλυνση ή/και εξάλειψη 
υφιστάμενων και μελλοντικών προβλημάτων των λιμνών και ταυτόχρονα την προστασία και αξιοποίησή του.

Σκοπός της μελέτης είναι η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο:

1. Την ολοκληρωμένη διαχειριστική 
προσέγγιση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ως 
σύμπλεγμα λιμναίων οικοσυστημάτων.

2. Τη διασφάλιση της  αειφορίας τόσο 
των λιμνών, όσο και ευρύτερα της λεκάνης 
απορροής, μέσω της ορθής περιβαλλοντικής 
ενσωμάτωσης των μελλοντικών παρεμβάσεων, 
με την υιοθέτηση ολοκληρωμένης διαχείρισης 
και της ορθολογικής χρήσης του φυσικού 
κεφαλαίου και των πόρων της περιοχής.

3. Την περιβαλλοντική προστασία των 
υδάτινων συστημάτων και την προστασία του 
ιδιαίτερου τοπίου της περιοχής.

4. Την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής με κύριες ταξινομικές ομάδες αναφοράς 
την ιχθυοπανίδα και την ορνιθοπανίδα της περιοχής καθώς και τους σημαντικούς Τύπους Οικοτόπων.

Εικ. 11: Άποψη του 
εργοταξίου κατασκευής 
της Πανεπιστημιούπολης 
Κοζάνης.
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Η επιτυχημένη εφαρμογή του LEADER διαχρονικά, καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Ομάδας Τοπικής 
Δράσης της ΑΝΚΟ και τη σημαντική συμβολή της στην ενημέρωση, υποστήριξη και εμψύχωση των κατοίκων 
των αγροτικών περιοχών αλλά επιπρόσθετα 
αποδεικνύει ότι το LEADER αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα προγράμματα λόγω της 
αποκεντρωμένης εφαρμογής του, της άμεσης 
καταβολής της επιχορήγησης στους δικαιούχους 
και των συμμετοχικών διαδικασιών από το 
σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή του. 

Η υποστήριξη των νέων ανθρώπων, ιδεών 
και προτάσεων, η ενίσχυση καινοτομιών και η 
διαφοροποίηση, αποτελούν κεντρικό στόχο της 
τοπικής στρατηγικής και αποτελούν το όχημα για 
τη μετάβαση της περιοχή μας σε μία νέα εποχή με 
ευνοϊκότερες  συνθήκες λειτουργίας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο κινήθηκε το τοπικό 
πρόγραμμα LEADER και στηρίχθηκαν παρεμβάσεις 
που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο, 
δημιουργούν απασχόληση και εισοδήματα, μεγεθύνουν την αξία αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων, 
στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα του αγροτικού 
χώρου. 

Οι  δικαιούχοι  του  προγράμματός μας, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τόλμησαν και έδρασαν 
επιχειρηματικά  με γνώμονα τη γνώση, τα όνειρά τους και την επιμονή να πετύχουν  δημιουργώντας υγιείς, 

Βασιλειάδης Εμμανουήλ: Ιδρυση επιχείρησης παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α’ μεταποιήση

Το νέο πρόγραμμα «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
των Τοπικών Κοινοτήτων» CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

5. Την αποκατάσταση και διατήρηση της ευαίσθητης οικολογικής ισορροπίας των Ζωνών Προστασίας 
των λιμνών. 

6. Την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή των λιμνών ως περιοχές ιδιαίτερου φυσικού και οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξυγίανσης, Προστασίας, Ανάδειξης και Αξιοποίησης του συμπλέγματος των 
λιμνών Ζάζαρης –Χειμαδίτιδας –Πετρών και Βεγορίτιδας του Νομού Φλώρινας συντάσσεται κατόπιν αιτήματος 
της Π.Ε. Φλώρινας προς την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. να εξετασθεί το σύνολο των υφιστάμενων αλλά 
και ενδεχόμενων μελλοντικών προβλημάτων και απειλών των λιμνών, καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών έργων, 
δράσεων και παρεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση, εξυγίανση και εξασφάλιση της αειφορίας 
της περιοχής. Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου  χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

Παρούσα κατάσταση

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και παρουσιάστηκε στους αρμόδιους Φορείς ενω αποτελεί 
εισροή στη μελέτη Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή 
της οποίας, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020 
(2023), προβλέπεται χρηματοδότηση με Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) ύψους 27,5 εκατ. ευρώ για δημόσια και ιδιωτικά 
έργα. 

Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η χρησιμότητά του, ως εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού της 
ανάπτυξης.



�

το έργο μας
καινοτόμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Από το σύνολο των 62 ενταγμένων έργων του τοπικού προγράμματος 
τα 24 ολοκληρώθηκαν εντός του 2015, ενώ τα 38 θα  ολοκληρωθούν 
εντός του 2017 καθώς μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-
2020, ως «ανειλημμένες υποχρεώσεις». Την απόφαση αυτή, έλαβε 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου  να 
έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης τα έργα που δεν κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο μέχρι 31-
12-2015, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της έλλειψης 
ρευστότητας που δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους 
επενδυτές με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
του προγράμματος.

Παράλληλα η ΑΝΚΟ ανέλαβε την υποστήριξη των δικαιούχων των 
16  επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος της ΑΝΓΡΕ, που  
εντάχθηκαν  στις  συνεχιζόμενες Πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020, για την  
παρακολούθηση της υλοποίησής τους μέχρι και την ολοκλήρωση.

Το νέο πρόγραμμα «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
των Τοπικών Κοινοτήτων» CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 8.350.000,00€, ενώ η προκήρυξη για τους τελικούς 
δικαιούχους θα ανακοινωθεί μετά την άνοιξη 2017.

Στο νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου - ΕΓΤΑΑ και του  Ταμείου  Θαλασσών και αλιείας- ΕΤΘΑ, με σκοπό την ενίσχυση μίας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των ταμείων.  

Η  περιοχή  παρέμβασης  του  νέου τοπικού  προγράμματος περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες  Κοζάνης 
και Γρεβενών. Στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων των δύο 
Περιφερειακών Ενοτήτων εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας ως αστικών κέντρων 
με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων. 

Η περιοχή έχει πληθυσμό 107.207 κατοίκους ενώ υποσύνολό της με πληθυσμό 14.905 κατοίκους εντάσσεται στο 
ΕΠΑλΘ 2014-2020 και περιλαμβάνει τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τις τεχνητές λίμνες του Πολυφύτου και 
του Ιλαρίωνα και οι οποίες αποτελούν μία ενιαία περιοχή. Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει γεωγραφική   συνέχεια, 
φυσική ομοιογένεια, ομοειδή φυσικά δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και οικονομικές – αναπτυξιακές 
αλληλεξαρτήσεις που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υιοθέτησης κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής και την 
επιλογή της ως ενιαία Περιοχή Εφαρμογής Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 -2020.

Οι   θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού μας προγράμματος που υιοθετήθηκαν μετά τις διαδικασίες διαβούλευσης 
είναι:

Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα 

Η προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης & της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 
διαφορετικών περιοχών, εταίρων & κρατών 

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης & ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

 Η ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 

Το LEADER είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα που, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, δείχνει 
ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν:

 α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές βιώσιμης οικονομικής και «χωρίς αποκλεισμούς» 
ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 









Μαλίνης Νικόλαος: Ιδρυση μονάδας 
απόσταξης αρωματικών - φαρμακευτικών 
φυτών
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Με αφορμή την ευρωπαική εβδομάδα  “Startup Week 2017” 
που  είναι αφιερωμένη στην νεοφυή και κυρίως καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα και πραγματοποιείται με πληθώρα εκδηλώσεων 
σε όλη την Ευρώπη, ο Δήμος Κοζάνης , σε στενή συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ που 
είναι ενεργό  μέλος του Enterprise  Europe Network, σχεδίασε και 
οργάνωσε ένα ενδιαφέρον διήμερο στις 8 & 9 Φεβρουαρίου 2017.

Το διήμερο αυτό το οποίο είχε τον τίτλο «Καινοτομώ-Δρώ 
ενάντια στο σύνηθες» είχε στόχο να παρουσιάσει, σε μία θεωρητική 
και πρακτική ενότητα, θέματα που αφορούν στην νεοφυή 
επιχειρηματικότητα, στις διαφορές των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων (startups), στα χρηματοδοτικά 
εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο ενώ στην δεύτερη ενότητα, νέους επιχειρηματίες από την περιοχή που 
δρουν επιχειρηματικά και καινοτόμα με γνώμονα τις γνώσεις, την εμπειρία τους και κυρίως την επιμονή τους να 
μείνουν και να επενδύσουν στον τόπο τους.

Την πρώτη ημέρα, στις 8 Φεβρουαρίου, στο Κοβεντάρειο Συνεδριακό Κέντρο εκπρόσωποι του Δήμου Κοζάνης 
και της ακαδημαϊκής κοινότητας παρουσίασαν τους στόχους της εκδήλωσης καθώς και θέματα που αφορούν στις 
πρωτοβουλίες και δράσεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενθάρρυνση 
της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια η κα. Λιάνα Παπατέρπου, υπεύθυνη του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & του Enter-
prise Europe Network της ΑΝΚΟ παρουσίασε, αναλυτικά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις νεοφυείς & καινοτόμες 
επιχειρήσεις σε εθνικό & ευρωπαικό επίπεδο ενώ η κα. Ζωή Γκερεχτέ, υπεύθυνη του Τμήματος Ανάπτυξης 
Υπαίθρου της ΑΝΚΟ  παρουσίασε το νέο πρόγραμμα LEADER και τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από αυτό στο πρόσφατο παρελθόν. 

Τέλος, η κα Καλλιόπη Παπαδάκη, στέλεχος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, μίλησε για την ανάδειξη της έρευνας και της 
καινοτομίας με στόχευση στο περιβάλλον και στην ενέργεια ενώ ο 
κ. Μάνος Τσουρδαλάκης, επικεφαλής λειτουργίας των Βιομηχανικών 
Περιοχών Βορείου Ελλάδος  παρουσίασε τις νέες ΒΙ.ΠΕ. στη Βόρεια 
Ελλάδα και τα πλεονεκτήματα εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις.

Ακολούθως, στις 9 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν τα 
βιωματικά εργαστήρια στον φιλόξενο χώρο ενός κεντρικού καφέ της 
πόλης όπου, επτά νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσίασαν την δική τους 

επιχειρηματική ιστορία (business story), συζητώντας παράλληλα με τους παρευρισκόμενους τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν, τις ευκαιρίες που αξιοποίησαν και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους. 
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β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών 
περιοχών της χώρας και 

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στην ελληνική ύπαιθρο.

Παρούσα κατάσταση

Την περίοδο που διανύουμε επικαιροποιείται το εγκεκριμένο πρόγραμμα βάσει του ύψους της εγκριθείσας 
χρηματοδότησης για να εισέλθει, μετά την έγκριση απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, στη 
φάση υλοποίησης.
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