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Δήμος Εορδαίας

• Εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί την ενεργειακή 

καρδιά της χώρας

• Ξεκινώντας από το «χώμα που καίγεται» (λινγίτης)

• μέχρι και τις νέες μονάδες αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας, 

• την τηλεθέρμανση και τους εναποθηκευτές 

θερμότητας, 

• Η Εορδαία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενέργεια 

και έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες 

ανάπτυξης της σύγχρονης Ελλάδας.

Εισήγηση



Εισήγηση



Πτολεμαΐδα-ΑΕΒΑΛ 

• 2 χλμ από την 

πόλη

• 1707 στρέμματα

• Δίπλα στον 

κάθετο της 

Εγνατίας Οδού



Τι είναι η ΑΕΒΑΛ; 



Τι ήταν η ΑΕΒΑΛ; 

 Από το 1965 μέχρι το 1997 γινόταν αξιοποίηση του 

τοπικά παραγόμενου λιγνίτη με την εξαέρωση του 

οποίου παραγόταν αμμωνία η οποία αποτελούσε 

την κυριότερη ενδιάμεση πρώτη ύλη της 

λιπασματοβιομηχανίας, λόγω της υψηλής 

περιεκτικότητάς της σε άζωτο (82%).



Τι ήταν η ΑΕΒΑΛ; 

 Τα προϊόντα της ΑΕΒΑΛ 

ήταν αζωτούχα 

λιπάσματα (νιτρικά) τα 

οποία παράγονταν εξ 

ολοκλήρου από Αμμωνία 

(ΝΗ3), η οποία για το 

λόγο αυτό είχε 

χαρακτηριστεί ως προϊόν 

στρατηγικής σημασίας. 



Κλείσιμο ΑΕΒΑΛ! 

 1992: Πάνω από 1200 άτομα , κάτοικοι της 

ευρύτερης περιοχής, με εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία, οδηγούνται στην ανεργία…



Εξαγορά ΑΕΒΑΛ 

 2003: Ο Δήμος Πτολεμαΐδας προχωρά στην 

απόκτηση του εργοστασίου, με ίδιους πόρους.

 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης καινοτομεί στον τομέα αυτό 

και εξαγοράζει έναν πρώην βιομηχανικό χώρο με 

σκοπό να τον αξιοποιήσει.

 Ο Δήμος Εορδαίας κατέχει πλέον το σύνολο της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας στη συγκεκριμένη 

περιοχή (οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός κ.λ.π.)



Χρήση ΑΕΒΑΛ 

 2004: Αμέσως μετά την εξαγορά αυτή, 

καταστρώθηκε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο ανάπτυξης 

της περιοχής ΑΕΒΑΛ, με σκοπό:

 την αύξηση της απασχόλησης, 

 την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

 την τόνωση της τοπικής οικονομίας, 

 την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 

 την προετοιμασία της ευρύτερης περιοχής Εορδαίας για 

τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο



Χρήση ΑΕΒΑΛ 



ΑΕΒΑΛ - ΒΙΟΠΑ 

 Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας:

 Αποτελεί το Κέντρο του ευρύτερου 

σχεδιασμού στον χώρο της πρώην 

ΑΕΒΑΛ

 Εγκρίθηκε από το Γ’ ΚΠΣ / ΥΠΑΝ / 

ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας π/υ ύψους 3,2 

εκ € για την ίδρυση του Βιο.Πά. 

Πτολεμαΐδας.

 505 στρέμματα – (75 στρ. Μουσειακή 

Εκπαιδευτική Ζώνη)



Χρήση ΑΕΒΑΛ 



Έργα ΒΙΟΠΑΠ



Έργα ΒΙΟΠΑΠ



Έργα ΒΙΟΠΑΠ



Η επόμενη μέρα

 Η πρόταση για χρηματοδότηση τύπου JESSICA

 Η αξιοποίηση κατ’ αρχήν της χαρακτηρισμένης ως 

Μουσειακής Ζώνης της ΑΕΒΑΛ/ΒΙΟΠΑ 

 Συνολική Παρέμβαση «Ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στον βιομηχανικό 

τουρισμό»

 Ευρύ φάσμα δράσεων/λειτουργιών, που θα 

μπορέσει να αναπτύξει μια δυναμική προσέκλυσης 

επισκεπτών και τουριστικού ρεύματος με 

προορισμό την ευρύτερη περιοχή.



Jessica Project



Jessica Project



Δράσεις έργου 1/3

1
Εθνικό Μουσείο 

Ενέργειας - Λιγνίτη

Βιωματική ενημέρωση των επισκεπτών για 

τη σημασία και τους τρόπους παραγωγής 

ενέργειας γενικά και για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού από λιγνίτη ειδικότερα, καθώς 

και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Έχει επιλεγεί το Κτίριο 157 της πρώην ΑΕΒΑΛ 

για τις σχετικές μελέτες

7.000.000,00 €

2
Θεματικό Πάρκο 

Ψυχαγωγίας

Ελαφρού τύπου Allou Fun Park, που θα 

προσφέρει σε παιδιά και ενήλικες 

ενασχολήσεις με δραστηριότητες 

(παιχνίδια) ψυχαγωγικές, «αδρεναλίνης» και 

δεξιοτήτων. Βασικός Άξονας 

δραστηριοτήτων η ενέργεια και οι μορφές 

παραγωγής και κατανάλωσής τους

15.000.000,00 €

3

Υπαίθριος Χώρος 

Περιήγησης 

"Επανάκτηση της 

Φύσης"

Σε συγκεκριμένα τμήματα των παλιών 

εγκαταστάσεων, θα διαμορφωθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες αποκατάστασης και 
εμπλουτισμού του φυσικού 

οικοσυστήματος για τη δημιουργία ενός 

βιότοπου – φυσικού καταφυγίου της 
τοπικής χλωρίδας και πανίδας

5.000.000,00 €



4

Εκθεσιακός 

Χώρος 

Καινοτόμων 

Τεχνολογιών

Demo room για τις εγκατεστημένες στο ΒΙΟΠΑΠ 

εταιρίες καθώς και για τη διοργάνωση περιοδικών 

εκθέσεων σχετικής θεματολογίας

1.000.000,00 €

5

Υπαίθριος 

Χώρος 

Διοργάνωσης 

Καλλιτεχνικού 

Θεσμού 

"ArtEnergy"

Φεστιβάλ Μουσικής ή Biennale Γλυπτικής (Κήπος 

Γλυπτών) ή Events εικαστικής παρέμβασης π.χ. στους 

κτιριακούς όγκους με θεματολογία γύρω από την 

ενέργεια, και ιδιαίτερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη του 

πλανήτη

2.000.000,00 €

6

Στεγασμένοι 

Χώροι 

Ψυχαγωγικών 

Χρήσεων -

Χώροι 

Εστίασης

Εστιατόρια, καφετέριες, “view cafe / restaurant” (π.χ. 

στην κορυφή των υψικαμίνων, με περιμετρική θέα στο 

σύνολο των εγκαταστάσεων) καθώς και άλλοι χώροι 
ψυχαγωγίας (π.χ. αίθουσες κινηματογραφικών και 

εκπαιδευτικών προβολών / imax, αμφιθέατρο με 

προδιαγραφές για θεατρικές παραστάσεις

10.000.000,00 €

Δράσεις έργου 2/3



7

Στεγασμένοι 

Χώροι 

Εμπορικών 

Χρήσεων

Εγκατάσταση εμπορικών – Stockάδικων (τύπου Outlet) 

ή ενός εμπορικού κέντρου με προδιαγραφές shopping

για οικογένειες (συνδυασμός με παιδότοπο και άλλες 

λειτουργίες εξυπηρέτησης οικογενειών με μικρά παιδιά)

4.000.000,00 €

8

Υπαίθριοι -

Στεγασμένοι 

Χώροι 

Εκπαιδευτικών

/Διαδρα-

στικών

Δραστη-

ριοτήτων

Βιωματικός χώρος «Αλφαβήτα – Λεξικό της 

τεχνολογίας» για τη γνωριμία των ενηλίκων με την 

ορολογία και την "γλώσσα" των παιδιών του σήμερα. 
Χώρος εκπαίδευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

χώρος διοργάνωσης διαδραστικών εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών «Θησαυρού» με handheld οδηγούς σε 

ευρυζωνικό δίκτυο κ.ο.κ.

1.500.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 45.500.000,00

Δράσεις έργου 2/2







Ταυτότητα

Energy + Ergo

Energy + Go

Ενεργώ

Energo



Energy  - Environment - Entrepreneurship

Δράσεις 3Ε

Ταυτότητα



Energo Ωριμότητα

Εθνικό Μουσείο Ενέργειας Λιγνίτη (Δράση 1)

Βιωματική ενημέρωση των επισκεπτών για 

τη σημασία και τους τρόπους παραγωγής 

ενέργειας γενικά και για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού από λιγνίτη ειδικότερα, καθώς 

και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Έχει επιλεγεί το Κτίριο 157 της πρώην ΑΕΒΑΛ 

για τις σχετικές μελέτες

Βιοκλιματικό Κτίριο με χρήση ΑΠΕ



Jessica Project



Energo Ωριμότητα

Εθνικό Μουσείο Ενέργειας Λιγνίτη (Δράση 1)

 Έχει ολοκληρωθεί η Μουσειολογική –

Μουσειογραφική Μελέτη (Χρηματοδότηση ΕΑΠ)



Μουσείο Ενέργειας



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο



Ισόγειο





1ος Όροφος



1ος Όροφος



1ος Όροφος



1ος Όροφος



1ος Όροφος



1ος Όροφος



1ος Όροφος



Energo Ωριμότητα

Εθνικό Μουσείο Ενέργειας Λιγνίτη (Δράση 1)

 Εκδόθηκαν Περιβαλλοντικοί  Όροι 

Ολοκληρώνεται η Γεωτεχνική Μελέτη (Απρίλιος 

2011)

Ολοκληρώνονται τα Τεύχη Δημοπράτησης 

(Μάιος 2011)



Ογκοπλαστική



Ογκοπλαστική



Energo

Ωριμότητα που βοηθά στην άμεση έναρξη 

υλοποίησης του έργου.

 Η κεντρική δράση του project (Εθνικό Μουσείο 

Ενέργειας - Λιγνίτη), μπορεί να αρχίσει να 

υλοποιείται εντός του καλοκαιριού (2011)

Ο χώρος ανήκει στον Δήμο Εορδαίας

 Έχει εγκριθεί η Πράξη Εφαρμογής για το σύνολο 

του ΒΙΟΠΑ



Η επόμενη μέρα

ΟΤ23: Χώρος Αναψυχής 

– Πράσινο -Αθλητισμός

ΟΤ21: Μουσειακή –

Εκπαιδευτική Ζώνη 



Energo

Η ολοκληρωμένη παρέμβαση στον 

εγκαταλειμμένο βιομηχανικό χώρο της πρώην 

ΑΕΒΑΛ, έχει ξεκινήσει.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας 

και προσβλέπουμε σε μία γόνιμη συνεργασία.


