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EOΡΔΑΙΑ, Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ



Η Εορδαία, με συνέπεια, σταθερότητα και συνεργασίες,
οικοδομεί το νέο παράδειγμα, αυτό της παραγωγικής μετάβασης
στην μεταβιομηχανική περίοδο,
με αξιοποίηση, επανάχρηση, ενσωμάτωσηκαι νέα προοπτική σε όσα κατακτήθηκαν



Η Εορδαία επί 60 και πλέον χρόνια αλλάζει: ο λιγνίτης αστικοποιεί την αγροτοκτηνοτροφική 
επαρχία και θεμελιώνει την μετάβαση της περιοχής στην βιομηχανική εποχή.
Σε άρρηκτη σχέση με την ανάπτυξη της ΔΕΗ, η Εορδαία αναβαθμίζεται σε βιομηχανικό πυλώνα 
της χώρας και από τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα των Βαλκανίων και της Ευρώπης.
Δημιουργείται νέα παραγωγική δυναμική, οι κάτοικοι αποκτούν τεχνικές δεξιότητες, το τοπίο 
καθημερινά αλλάζει.
Η οικονομική ευρωστία συγκέντρωσε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και μορφωτι-
κού επιπέδου, ο πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε, δημιουργήθηκαν πλήρεις αστικές υποδο-
μές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Οι ενεργειακές εξελίξεις, ο ρόλος της λιγνιτικής παραγωγής και η μελλοντική φυσιογνωμία της 
ΔΕΗ επηρεάζουν καθοριστικά την Εορδαία και επιβάλλουν την προσαρμογή των επιλογών μας 
στις ραγδαίες αλλαγές του οικονομικού, του ενεργειακού και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Εορδαίας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που προκάλεσε η εντατική λιγνιτική 
εκμετάλλευση: ανοικτά ορυχεία, συρρίκνωση παραγωγικών εδαφών, αναπτυξιακή μονομέρεια, 
υψηλή ανεργία, μετεγκαταστάσεις οικισμών.
Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τα έργα που προωθεί η Δημοτική Αρχή επιδιώκει την 
αναπλήρωση των απωλειών από την υποχώρηση της λιγνιτικής παραγωγής.
Με σχεδιασμό, με συνεργασίες και με συνετή, στοχευμένη διαχείριση των πόρων εργαζόμαστε 
για την περιβαλλοντική ανάταξη και για την βέλτιστη προσαρμογή της περιοχής μας στην μετα-
βιομηχανική εποχή.
Καθοριστικές για την βιωσιμότητα του τόπου μας και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών είναι οι συνεργατικές δράσεις που θα συμβάλουν:

■ στην στήριξη και διάδοση των μέτρων ανακατεύθυνσης και προσαρμογής 
της τοπικής οικονομίας

■ στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα
■ στην υποστήριξη καινοτόμων προτάσεων σε παραδοσιακούς τομείς
■ στην αποκατάσταση του τοπίου και των εδαφών

Ο Δήμος Εορδαίας ισχυρό κέντρο και οικονομικός πόλος, θα συνεχίσει την δημιουργική του 
παρουσία στην νέα εποχή που διαμορφώνεται στον τόπο και την Περιφέρειά μας. Οι κατακτήσεις 
του παρελθόντος μας εγγυώνται τις λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας
Ζαμανίδης Σάββας

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ



Η Εορδαία αναπτύχθηκε πληθυσμιακά μετά από πολλαπλούς 
εποικισμούς, από την εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής και 
του μεσοπολέμου μέχρι τα σύγχρονα χρόνια.

8 Σεπτεμβρίου 1942: η Πτολεμαΐδα από κοινότητα έγινε δήμος 
με 8.000 κατοίκους, των οποίων κύρια ασχολία ήταν η γεωργία 
και η κτηνοτροφία.
Η επαρχία Εορδαίας μεγάλο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο 
πριν την Τουρκοκρατία, την μετέπειτα περίοδο παρήκμασε και 
συρρικνώθηκε.
Ο σημερινός (Καλλικρατικός) Δήμος Εορδαίας, με συνολική 
έκταση 708,807 τ.χλμ είναι ο δεύτερος σε μέγεθος Δήμος της 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Πληθυσμιακή Εξέλιξη
Ο Δήμος Εορδαίας αριθμεί 45.592 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2011):
■ 32.142 κάτοικοι Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας (70%)
■ 13.450 κάτοικοι 21 Δημοτικών Κοινοτήτων (30%)

Ο Δήμος Εορδαίας αποτελείται από την Δημοτική Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας και 25 τοπικές κοινότητες, από τις οποίες 21 είναι 
ενεργές Τοπικές Κοινότητες ενώ 4 Τοπικές Κοινότητες απαλλο-
τριώθηκαν από την ΔΕΗ και οι κάτοικοί τους μετεγκαταστάθηκαν.
Η πληθυσμιακή δυναμική του Δήμου Εορδαίας φαίνεται από τη 
συσχέτιση των στοιχείων που αφορούν την ηλικιακή σύνθεσή 
και το Μορφωτικό επίπεδο:

■ οι Μαθητές/Νέοι υπερβαίνουν το 11% του συνόλου 
του πληθυσμού

■ 14,5% κάτοχοι πτυχίου ανώτερων και ανώτατων σχολών,
■ 29,9% απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης,
■ 44,1% απόφοιτοι Γυμνασιου -στοιχειώδους εκπαίδευσης 

(έτος 2001)

Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1940 7.719
1951 8.816
1961 12.747
1971 16.588
1981 22.109
1991  25.125
2001 28.942
2011 32.142

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η αρχαία θεά «Εόρδα» (Μήτηρ Γή) έδωσε τ’ όνομά της 
στην αρχαία πόλη Εορδαία που σήμαινε «Αγαπημένη»



Η Κεντροβαρική γεωγραφική θέση της Εορδαίας στην Περιφέρεια και η γειτνίαση
με τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή της Εγνατίας οδού
και των καθέτων αξόνων της, η σιδηροδρομική και αεροπορική σύνδεση,
εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση ανθρώπων και εμπορευμάτων.

 Το μεγαλύτερο ενεργειακό Κέντρο της Ελλάδας
 Στο κέντρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 Στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού
 Σιδηροδρομική σύνδεση
 34 km από το Αεροδρόμιο Κοζάνης
 150 km από το Λιμάνι και το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
 60 km από τον Συνοριακό Σταθμό Νίκης και τα ‘’Βαλκανικά’’ Σύνορα

ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ο Δήμος Εορδαίας είναι ένα άρτια οργανωμένο
αστικό κέντρο, με πλήρεις υποδομές υγείας-πρόνοιας,
παιδείας, εμπορίου, δημοσίων υπηρεσιών, άθλησης,
πολιτισμού, αναψυχής.

Σε επίπεδο Δημοτικών Υπηρεσιών, διαθέτει 
το προσωπικό και τις υποδομές
για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η πόλη της Πτολεμαΐδας διαθέτει σύγχρονη ρυμοτομία,
άνετους δρόμους, πλατείες και πάρκα.

Υπηρεσίες προς τους πολίτες
■ ΚΕΠ: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

■ ΔΟΥ

■ Ύδρευση, Αποχέτευση, Βιολογικός

■ Τηλεθέρμανση

■ Πυροσβεστική

■ Αστυνομικό Τμήμα

■ Δημοτική Αστυνομία

■ Βρεφονηπιακοί σταθμοί

■ ΚΑΠΗ

■ ΚΗΦΗ: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

■ Βοήθεια στο Σπίτι

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
τριώροφο κτίσμα, με εμβαδόν 1.825 τ.μ

και χώρο στάθμευσης οχημάτων 145 θέσεων



ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

■ Διαθέτει 80 εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής, πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 27 παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μεταξύ αυτών το Μουσικό Γυμνάσιο και 
Λύκειο, το Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο, Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών

■ Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

■ Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων «ΕΚΕΤΑ/
ΙΔΕΠ» (έτος ίδρυσης 1987, στην Πτολεμαΐδα), που αποτελεί κέντρο 
Αριστείας στον χώρο της Έρευνας

■ Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο

■ Εργαστήριο Α.Μ.Ε.Α.

■ Σχολή Πυροσβεστών (Κτίριο πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας): 
Από το 2016-17 στο κτίριο θα φιλοξενηθεί η Σχολή τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πυροσβεστών, που σε  συνδυασμό με την ίδρυση του 
πολυθεματικού εκπαιδευτικού πάρκου Πολιτικής Προστασίας στους 
χώρους της πρώην ΑΕΒΑΛ, συμβάλουν στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση 
της Δυτικής Μακεδονίας, με εξειδίκευση στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας.

Ο Δήμος Εορδαίας παρέχει στα παιδιά και νέους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
σύγχρονες εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικές μονάδες όλων των τύπων και βαθμίδων.



ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο, 

δυναμικότητας 250 κλινών, με 22.000 τ.μ. 

οικοδομημένων χώρων σε οικόπεδο 100.000 τ.μ.,

στη θέση Κουρί, παρέχει υψηλών προδιαγραφών 

υπηρεσίες υγείας και Νοσοκομειακής περίθαλψης, 

όχι μόνο στην περιοχή Εορδαίας

αλλά συμπληρωματικά και στις όμορες περιοχές 

άλλων πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Πτολεμαΐδα διαθέτει κέντρο ΕΚΑΒ, Ιδιωτική 

μαιευτική κλινική και Οργανωμένα ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα. 

Επιδίωξη του Δήμου Εορδαίας είναι η 
αναβάθμιση του Μποδοσάκειου Γενικού 
Νοσοκομείου σε Περιφερειακό, με επαρκή 
στελέχωση, ώστε μαζί με τα Νοσοκομεία 
των άλλων πόλεων της Περιφέρειας, να 
αποτελέσει σύγχρονη μονάδα περίθαλψης, 
με εμβέλεια ακόμα και στις γειτονικές 
χώρες της Βαλκανικής.

Στην Πτολεμαΐδα και στις Τοπικές Κοινότητες 
δραστηριοποιούνται 134 αθλητικοί Σύλλογοι και 
Σωματεία σε αξιόλογες υποδομές.
■ Δημοτικό στάδιο Πτολεμαΐδας 4.000 θέσεων
■ Γήπεδο Στίβου - Ποδοσφαίρου 2.100 θέσεων
■ Γήπεδα ποδοσφαίρου Τοπικών Κοινοτήτων
■ Κλειστό Γυμναστήριο 1.500 θέσεων
■ Κλειστό Κολυμβητήριο (Ολυμπιακών προδιαγραφών) 

2.000 θέσεων
■ Κλειστή Αίθουσα Πάλης, Κλειστή αίθουσα στίβου, 

Ανοιχτό Γήπεδο Ρίψεων
■ Γήπεδα τένις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Άνω πόλης), 

Γήπεδα τένις Ολυμπιακών Προδιαγραφών (Περιοχή Κουρί)
■ Γήπεδα 5x5 στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Άνω πόλης) 

και στην περιοχή Κουρί 

■ Κλειστά γυμναστήρια Γυμνασίων – Λυκείων

Τις αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες συμπληρώνουν 
ιδιωτικά γυμναστήρια – θεραπευτήρια με αντικείμενο τη 
σωματική διάπλαση, την αεροβική,
την ενόργανη γυμναστική, την φυσιοθεραπεία



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ

Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο
σε επιφάνεια 2.202 τ.μ., συγκεντρώνει πλούσια, μοναδικά, 
παλαιοντολογικά εκθέματα και απολιθώματα, συλλογές τέχνης, 
ιστορίας και λαογραφίας και φιλοξενεί εκθέσεις και εκδηλώσεις 
κύρους.

Πνευματικό Κέντρο
σε επιφάνεια 1000 τ.μ. με αμφιθέατρο και εκθεσιακό χώρο 
παρουσιάζονται θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις, σεμινάρια 
και διαλέξεις

Δημοτική Βιβλιοθήκη
στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου ιδρύθηκε το 1988. Η συλλογή της 
αριθμεί 13.000 τόμους και καταγράφει το πλούσιο συγγραφικό έργο 
της Εορδαίας (117 Καταγραφές εκδόσεων Εορδών συγγραφέων)

Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο
χώρος κλασσικής μουσικής παιδείας και πολιτισμού με έντονη 
παρουσία στην πόλη. Στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης και στο 
παράρτημα του Μουρικίου λειτουργούν όλα τα αναγνωρισμένα από το 
ΥΠΠΟ τμήματα της Οργανικής & Φωνητικής μουσικής.

Ο Δήμος Εορδαίας συγκεντρώνει πλούσια πολιτιστικά στοιχεία που συνδέονται με την 
καταγωγή των κατοίκων του, με την ιστορική διαδρομή της περιοχής στο χρόνο, με την 
κλασσική και σύγχρονη δημιουργία.



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία 

υπηρετούνται από την ενεργό παρουσία 

πολλών πολιτιστικών συλλόγων στην Εορδαία 

με σημαντική δραστηριότητα.

Στην Πτολεμαΐδα και στις Τοπικές Κοινότητες 
δραστηριοποιούνται 57 Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
και Σωματεία, με παρουσία τόσο σε τοπικές 
εκδηλώσεις, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, ΒΛΑΣΤΗ ΤΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ «Η ΜΕΡΑ»,
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Σημαντικές αρχαιότητες και οικισμοί 
όλων των περιόδων ανασύρονται 
στην Εορδαία. Παλαιοντολογικά 
ευρήματα (ελέφαντας, Μαμούθ 
Περδίκκα), ευρήματα Νεολιθικής 
εποχής («Φιλοτσαΐρι» Μαυροπηγής, 
6.600 π.Χ.), οικισμοί και ταφές 
ανθρώπων και ζώων (Μαυροπηγή, 
550-480 π.Χ), Μακεδονικοί τάφοι 
(Πύργοι και Σπηλιά, 4ος αιώνας 
π.Χ.), ευρήματα Βυζαντινής 
περιόδου (Εμπόριο και Αναρράχη), 
καταδεικνύουν τη διαχρονικότητα 
κατοίκησης στην περιοχή της 
Εορδαίας.

Ευρήματα Aρχαιολογικών χώρων
1. Περδίκκα
2. Μαυροπηγής, 5000-6000 π.Χ.
3. Τμήμα Γυναικείου Ειδωλίου, Α΄μισό 2ου αι. μ.Χ. 

Σπηλιά Εορδαίας
4. Διθάλαμος μακεδονικός τάφος με δωρική 

πρόσοψη, 2ος αιώνας π.Χ. (Σπηλιά Εορδαίας)
5 Μακεδονικός τάφος (Πύργοι Εορδαίας)















ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος Εορδαίας, εξωστρεφής ιστορικά και 
πρωτοπόρος τεχνολογικά, διασυνδέεται και 
προωθεί σχέσεις ανταλλαγής εμπειριών με 
άλλες πόλεις και χώρες όπως: η Αλεξάνδρεια 
και το Πατριαρχείο (Αίγυπτος), η ΜΟΣΤ (Τσεχία), 
η Έγκωμη (Κύπρος), το Νόβισαντ (Σερβία), 
το Δίκτυο Ενεργειακών πόλεων (Ελλάδα), το 
Σύμφωνο Δημάρχων Ευρωπαϊκών Ενεργειακών 
πόλεων, το Ευρωπαϊκό δίκτυο «Energy Cities».

Υδραγωγείο Πτολεμαΐδας διατηρητέο κτίριο της 
πόλης κατασκευάστηκε το 1928

Παλαιοντολογικό και Ιστορικό Μουσείο

Αρχαιολογικός χώρος Σπηλιάς

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής 
(ευρήματα Εορδαίας)

Ορεινοί όγκοι, παραδοσιακοί οικισμοί

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

- ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ
- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ.Κ.Δ.Μ.
- ΟΡΥΧΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:
■ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
■ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
- ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V»



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΑΝΗΚΕΙ ΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ).
ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. «Βοήθεια στο Σπίτι» από το 2003 υλοποίηση 

προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, με δωρεάν 
παροχή υπηρεσιών σε συνολικά 300 ηλικιωμένους με 
χαμηλό εισόδημα και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

2. «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η) 
από το 2003 σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στην οδό 
Γαλιάνης 2. Εξυπηρετεί δωρεάν 20 ηλικιωμένους. (4 
εργαζόμενοι). Τηλ.: 24630 54803.

3. «Πειραματική Σχολή Κλασικού Χορού» (Μπαλέτο) από το 
2001 με μαθητικό δυναμικό 120 κοριτσιών από 4 ως 16 
ετών.

4. «Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι» από το 2009, 
με μέσο μαθητικό δυναμικό 70 παιδιών, προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας, Τμήμα Εφήβων και το θίασο Δημοτικό 
Θεατρική Εργαστήρι Νέων (ΔΗ.ΘΕ.Ν). Στεγάζεται στη Νέα 
Πτέρυγα του Δημοτικού Ωδείου.

5. Λειτουργία, συντήρηση και προγραμματισμός χρήσης των 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου για την άθληση 
των δημοτών, των προπονήσεων και αγώνων των 
αθλητικών φορέων του Δήμου.

6. Εποχιακά Προγράμματα Άθλησης Γυναικών (δωρεάν).

ΚΕ.ΠΕ. - Κέντρο Περιβάλλοντος
Το ΚΕ.ΠΕ. ιδρύθηκε από την πρώην ΝΑ Κοζάνης και λειτουργεί 
ως επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 
Πτολεμαΐδα.
Σκοπός του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι η βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος στην ΠΕ Κοζάνης, μέσα από την 
παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας του περιβάλλοντος, 
τη διενέργεια ελέγχων, την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών 
προγραμμάτων, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και τη διάδοση πληροφοριών.



Δ.Ε.Υ.Α.Ε.:  Ύδρευση-Αποχέτευση-Βιολογικός Καθαρισμός
Ιδρύθηκε το 1981 και είναι από τις πρώτες δημοτικές 
επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης στην Ελλάδα.
Παρέχει σε 27.700 καταναλωτές καθαρό, ελεγχόμενο, 
πιστοποιημένο πόσιμο νερό, άριστης ποιότητας, με δίκτυα 
ύδρευσης, τα οποία εγκαθιστά και συντηρεί.
Η ετήσια άντληση νερού ξεπερνά τα 4.000.000 μ3 από 29  
γεωτρήσεις και κάποιες φυσικές πηγές.
Η ΔΕΥΑΕ εγκαθιστά και συντηρεί τα δεκάδες χιλιόμετρα 
αγωγών των δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης και 
λειτουργεί τον σταθμό βιολογικού καθαρισμού.
Ο βιολογικός καθαρισμός Πτολεμαΐδας δυναμικότητας 
επεξεργασίας 12.000 μ3 εγκαταστάθηκε από την ΔΕΥΑΕ, 
λειτουργεί από το 1994, είναι από τους πρώτους στη 
χώρα και έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αφού ο 
ποταμός Σουλού από νεκρό ποτάμι μεταβλήθηκε σε ένα 
ποτάμι όπου πλέον αναπτύσσονται υδρόβιοι οργανισμοί, 
χλωρίδα και πανίδα.
Από το 2015 διευρύνθηκαν οι χωρικές αρμοδιότητες της 
ΔΕΥΑ στο σύνολο του Δήμου Εορδαίας.
Τα επενδυτικά σχέδια της ΔΕΥΑΕ που είναι σε εξέλιξη 
περιλαμβάνουν όλα τα μεγάλα έργα που διασφαλίζουν την 
επάρκεια πόσιμου νερού, την ανακαίνιση και επέκταση 
των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, την επέκταση του 
βιολογικού καθαρισμού στο σύνολο της Εορδαίας.
Με ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και υψηλή αίσθηση 
κοινωνικής ευθύνης, η ΔΕΥΑΕ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης 
του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
διαχείριση του νερού, με την συμμετοχή φορέων αλλά και 
σχολικών μονάδων.

Δ.Ε.ΤΗ.Π. - Τηλεθέρμανση
Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου 
Εορδαίας ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό την παροχή καθαρής και 
φθηνής θερμότητας στους κατοίκους.
Με δίκτυα 300.000 μέτρων παρέχει φθηνή και καθαρή 
θερμότητα σε 3.912 κτίρια και επιχειρήσεις της πόλης δηλαδή σε 
15.496 νοικοκυριά/χώρους από τα οποία 55 Κτίρια με επιφάνεια 
102.000 μ2 είναι Δημόσια και Δημοτικά (Σχολεία, Κολυμβητήριο, 
Νοσοκομείο κλπ.).
Οικονομικά και Περιβαλλοντικά οφέλη τηλεθέρμανσης
■ Εξοικονόμηση Ενέργειας και καυσίμου, λόγω συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας
■ Μείωση Εκπομπών CO2 λόγω υποκατάστασης του πετρελαίου 

ατομικής θέρμανσης
■ Φθηνή θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης: η μείωση κόστους 

στα νοικοκυριά κυμαίνεται από 30%-75%, αναλόγως των 
τιμών πετρελαίου, λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα της 
ΔΕΤΗΠ.

■ Ανεξαρτησία από εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο) λόγω της χρήσης Εγχώριου λιγνίτη στην 
συμπαραγωγή. Περισσότεροι από 16.000 τόνοι πετρελαίου 
ετησίως δεν καταναλώνονται στην Πτολεμαΐδα λόγω της 
Τηλεθέρμανσης.

■ Εξοικονόμηση συναλλάγματος και τοπική αναδιανομή 
εισοδήματος, λόγω υποκατάστασης πετρελαίου, ύψους πλέον 
των 12.000.000 € ετησίως.

Μεγάλα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. 
με στόχο την επέκταση της Τηλεθέρμανσης, την ασφάλεια 
και την επάρκεια τροφοδοσίας θερμότητας, την υποστήριξη 
ανάπτυξης της υπαίθρου, ώστε να ωφεληθεί από την παροχή 
θερμότητας ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός του πληθυσμού.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΕΚΤΑΣΗ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 708.807
1. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 456.418
1.1 ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ 257.651
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 210.893
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 11.822
2. ΔΑΣΗ & ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 194.069
2.1 ΔΑΣΗ
2.2 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΩΔΕΙΣ-ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 97.507

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 120.170
3. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΡΑ 152
4. ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 58.156
4.1 ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 9.129
4.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1.309
4.3 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 940
4.4 ΟΡΥΧΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 46.778

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Τα λιγνιτικά αποθέματα και η παρουσία της ΔΕΗ επηρέασαν 
καθοριστικά την διαμόρφωση του παραγωγικού περιβάλλοντος 
της Εορδαίας, που εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο ενεργειακό 
κέντρο της χώρας. Εκτός της ΔΕΗ, στην Εορδαία αναπτύχθηκε 
ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης 
και αξιόλογη εξειδίκευση στους κλάδους των μεταλλικών 
κατασκευών. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ απασχολεί υψηλά  ποσοστά του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 
Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ είναι σε συνεχή ανάπτυξη, με 
προϊόντα υψηλής ποιότητας, οργανωμένες εκμεταλλεύσεις, 
αγροτοκτηνοτροφικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, όπως:

■ ΣΙΤΗΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ: 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΙΛΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

■ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ, ΚΕΡΑΣΙΩΝ
■ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ – ΔΙΑΛΟΓΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ
■ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
■ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
■ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 
■ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 
■ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΒΛΑΣΤΗ)

Η ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΠΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ «εξορύσσει το φώς», εκχερσώνεται και προσφέρει
  ανθρώπους, γή και αέρα για την ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας



Ο σχεδιασμός του Δήμου περιλαμβάνει έργα υποδομής, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και παρεμβάσεις για την 
παραγωγική  ανάταξη της περιοχής.

Η θέση και η αναπτυξιακή ιστορία της Εορδαίας δημιουργεί και σήμερα ευκαιρίες για το αναπτυξιακό μέλλον της
■ η εγκατάσταση της νέας Λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
■ η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ
■ η αποκατάσταση, αξιοποίηση και επαναπόδοση των εδαφών όπου ολοκληρώθηκαν οι εξορυκτικές 

δραστηριότητες της ΔΕΗ
■ η αλματώδης πρόοδος που σημειώνει ο πρωτογενής τομέας
■ το Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας και οι εγκαταστάσεις της πρώην Λιπασματοβιομηχανίας ΑΕΒΑΛ, σε 

εκτάσεις 1707 στρεμμάτων
■ η δυνατότητα ανάπτυξης Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου σε έκταση 150 στρεμμάτων στην 

ΑΕΒΑΛ
■ η ανάπτυξη Ζωνών Θερμοκηπίων με Τηλεθέρμανση σε έκταση 156 στρεμμάτων (ΑΕΒΑΛ) και 1500 

στρέμματων (Ασβεστόπετρα)
■ η κατακτηθείσα Τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
■ οι δυνατότητες Ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων με εξειδίκευση στην μεταβιομηχανική ανάπτυξη της 

περιοχής και στον πρωτογενή τομέα
■ η ανάδειξη της  βιομηχανικής κληρονομιάς, των αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων
■ η ανάπτυξη θεματικού εκπαιδευτικού τουρισμού, με βάση την ενεργειακή εξειδίκευση της Εορδαίας (Ορυχεία 

και Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί)
■ η ανάπτυξη Οικοτουρισμού στους ορεινούς όγκους και τα μονοπάτια ιδιαίτερης Φυσικής Ομορφιάς (Βέρμιο, 

Άσκιο, Μουρίκι), στις λίμνες και τις προστατευόμενες Περιοχές NATURA (Χειμαδίτιδα), στους παραδοσιακούς 
οικισμούς

είναι οι άξονες που στηρίζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό με βάση την ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία του Δήμου Εορδαίας.

Ο Δήμος Εορδαίας, σε συνεργασία με την ΔΕΗ, την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, την Πολιτεία και 
τους επιστημονικούς οργανισμούς της περιοχής (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΑΝΚΟ, ΕΚΕΤΑ) διασυνδέει 
την περιοχή μας με την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία για την ομαλή μετάβαση στην νέα εποχή.

Η Εορδαία, ευπροσάρμοστη στις αλλαγές του παραγωγικού
και φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούσε πάντα τον ιδανικό τόπο
για την εφαρμογή νέων, καινοτόμων προτάσεων και υλοποιήσεων.

Η διόρθωση των στρεβλώσεων που έχει υποστεί το φυσικό, το δομημένο και το παραγωγικό 

περιβάλλον της περιοχής, αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη του Δήμου Εορδαίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ         ΕΟΡΔΑΙΑΣ


