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ΠροοίµιοΠροοίµιοΠροοίµιοΠροοίµιο    

 

 

Μετά την πρόσφατη απόκτηση από τον ∆ήµο Πτολεµα+δας της πρώην 

Λιπασµατοβιοµηχανίας ΑΕΒΑΛ, που λειτούργησε στην Πτολεµα+δα από το 

1965 ως το 1997, οπότε σταµάτησε οριστικά η λειτουργία της, ο ∆ήµος 

Πτολεµα+δας απέκτησε σηµαντικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και 

αξιόλογα κτίσµατα, µε στόχο την ανάπτυξη ενός Πολυχώρου 

Επιχειρηµατικότητας – Καινοτοµίας - Πολιτισµού στις εκτάσεις της ΑΕΒΑΛ, 

ικανού να  αποτελέσει την κοιτίδα του µέλλοντος της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής. 

Η Πτολεµα+δα είναι η πρωτεύουσα της Επαρχίας Εορδαίας του Νοµού 

Κοζάνης. Με πληθυσµό που ξεπερνά τις 43.000 κατοίκους, είναι η δεύτερη 

σε µέγεθος πόλη της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Η αρχαία πόλη Εορδαία σήµαινε "Αγαπηµένη" και οφείλει το όνοµα της 

κατά τους ιστορικούς στην αρχαία θεά "Εόρδα" ( Μήτηρ Γη). 

Το όνοµά της η πόλη της Πτολεµα+δας φέρει προς τιµήν του Πτολεµαίου , 

ιδρυτή της οµώνυµης δυναστείας των Λαγιδών Πτολεµαίων , που 

βασίλευσε στην Αίγυπτο επί 300 περίπου χρόνια. Ως πνευµατικός άνδρας , 

ο Πτολεµαίος ίδρυσε την περίφηµη Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη, που περιείχε 

700.000 τόµους. 

Στο υπέδαφος της Εορδαίας χτυπά, για 50 και πλέον χρόνια, η καρδιά της 

ενέργειας της Ελλάδας, αφού εδώ συγκεντρώνεται το 60% των 

εκµεταλλεύσιµων λιγνιτικών κοιτασµάτων της Ελλάδας και παράγεται το 

70% της συνολικής ενέργειας της χώρας, γεγονός που την καθιστά 

ραχοκοκαλιά του Ελληνικού ενεργειακού δυναµικού. 

Οι µεγάλες ενεργειακές επενδύσεις της ∆ΕΗ, επί µισόν και πλέον αιώνα , 

προσέφεραν άνθηση στην τοπική οικονοµία και βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου, ταυτόχρονα όµως συσσώρευσαν προβλήµατα ρύπανσης, 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης πρόσφατα δε και υψηλών ποσοστών 

ανεργίας. 
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Οι µεγάλες επενδύσεις των ∆ήµων της περιοχής , κατά την τελευταία 

15ετία, µε την εφαρµογή των πρωτοποριακών δηµοτικών συστηµάτων 

Τηλεθέρµανσης των πόλεων, αποτελούν ένα ζωντανό, πρωτοποριακό 

παράδειγµα εναλλακτικής ενεργειακής διαχείρισης σε αστικό επίπεδο. 

Η Πτολεµαΐδα, ενεργός εταίρος  και συνδηµιουργός της βιοµηχανικής και 

αναπτυξιακής  ιστορίας µας,  στεγάζει όχι µόνον ορυχεία , σταθµούς και 

δίκτυα ηλεκτροπαραγωγής αλλά και ένα απέραντο εργαστήρι παραγωγής 

τεχνογνωσίας σε θέµατα ενέργειας και περιβάλλοντος , δηµιουργίας 

προτύπων, ανάπτυξης  και εφαρµογής νέων ενεργειακών τεχνολογιών.  

Γι' αυτό θεωρούµε ότι  δίκαια αυτοχρίζεται "ενεργειακή πρωτεύουσα" της 

χώρας µας. 

Παράλληλα, η γειτνίαση της πόλης µε τους ορεινούς όγκους , τους 

παραδοσιακούς και λιµναίους οικισµούς και οικοσυστήµατα της περιοχής, 

η εγγύτητά της προς χώρες της Βαλκανικής, η οδική σύνδεση µε τις εθνικές 

αρτηρίες , η  σιδηροδροµική και αεροπορική σύνδεση εξασφαλίζουν το 

ευνοHκό  περιβάλλον για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηµατικότητας, της 

καινοτοµίας  και του βιοµηχανικού τουρισµού. 

Η πρώην λιπασµατοβιοµηχανία ΑΕΒΑΛ , από το 1965 ως το 1997 , οπότε 

έπαυσε οριστικά η λειτουργία της, αποτέλεσε µια από τις πλέον 

σηµαντικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στρατηγικής σηµασίας για την 

χώρα µας.  

Βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιοµέτρων από την πόλη της Πτολεµα+δας και 

οι εγκαταστάσεις της , που ανήκουν πλέον στον ∆ήµο Πτολεµα+δας, 

αναπτύσσονται σε έκταση  1.707 στρεµµάτων, από τα οποία τα 506 

στρέµµατα καταλαµβάνει το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας, που ιδρύθηκε µε 

πρωτοβουλία του ∆ήµου και είναι ήδη υπό εγκατάσταση. 

Σε συνεργασία µε την Πανεπιστηµιακή κοινότητα και µε ειδικούς 

συνεργάτες ο ∆ήµος Πτολεµα+δας επεξεργάστηκε ένα σχέδιο αξιοποίησης 

των εγκαταστάσεων και του χώρου της ΑΕΒΑΛ, το οποίο συνοψίζεται στην  

ανάπτυξη  8 τοµέων : 
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1) ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας 

2)Εµπορευµατικό  και ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο 

3) Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 

4) Εκπαιδευτική  και Μουσειακή Ζώνη 

5) Σταθµός Βαρέων Οχηµάτων 

6) Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών 

7) Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

8) Ερευνητικά κέντρα 

 

Ο ενεργειακός αναπροσανατολισµός επιβάλλει ανατρεπτικές αλλαγές 

στον τρόπο που ζούµε, στον τρόπο παραγωγής των αγαθών που 

καταναλώνουµε, στη στάση ζωής απέναντι στην ενέργεια και στον τρόπο 

κατανάλωσής της, ενώ συγχρόνως µας στρέφει προς  την αναζήτηση νέων 

κατευθύνσεων στον τοµέα της ενέργειας : τους ανανεώσιµους 

ενεργειακούς πόρους . Αλλαγές που αναζητούν χώρους και τρόπους 

διάδοσης , ώστε να δοµηθεί  και στη χώρα µας  ο  νέος "ενεργειακός 

πολιτισµός ". 

Εδώ και καιρό ο ∆ήµος Πτολεµα+δας καταβάλλει µια πολυεπίπεδη 

προσπάθεια, ώστε να ανακτηθεί η πληγείσα περιβαλλοντική ισορροπία 

και να δηµιουργηθεί στην Πτολεµα+δα µία νέα πρόταση,  µέσω των 

δράσεων  του κόµβου Έρευνας, Τεχνολογίας , Καινοτοµίας και Εφαρµογών 

στον κρίσιµο τοµέα της Ενέργειας, µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

Κέντρο αυτής της προσπάθειας φιλοδοξούµε να αποτελέσει η πρώην 

λιπασµατοβιοµηχανία ΑΕΒΑΛ, που µπορεί να µετατραπεί στον ζωτικό 

εκείνο χώρο που θα εγγυηθεί την βιωσιµότητα της πόλης της Πτολεµα+δας 

της περιοχής Εορδαίας αλλα΄και όλου του Νοµού Κοζάνης και της 

ευρύτερης περιφέρειας ,  στην λιγνιτική  αλλά και την µετα-λιγνιτική 

περίοδο. 
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Το ιστορικό των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛΤο ιστορικό των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛΤο ιστορικό των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛΤο ιστορικό των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ    
 
 

( Τεκµηρίωση : ΕΜΠ, Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας &Περιβαλλοντικής 

Μεταλλευτικής, Επιστηµονικός υπεύθυνος Κ.Παναγόπουλος , Ιούλιος 2002) 

 

Το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα παραγωγής Αζωτούχων Λιπασµάτων της 

Πτολεµα+δας κατασκευάστηκε µε δαπάνες του ελληνικού ∆ηµοσίου από την 

κοινοπραξία UHDE/CASALE.  

Η σχετική σύµβαση υπογράφηκε στις 30/1/1959 και επικυρώθηκε µε το νόµο 

3946/1959.  

Η ανέγερση του συγκροτήµατος τελείωσε τον Νοέµβριο του 1963, οπότε άρχισε η 

δοκιµαστική λειτουργία που κράτησε µέχρι την 30/4/1965. Η παραλαβή του 

συγκροτήµατος από το Ελληνικό ∆ηµόσιο πραγµατοποιήθηκε κατά τον Απρίλιο 

του 1965.  

Στις 31/12/1964 το εργοστάσιο µε όλες τις εγκαταστάσεις του µεταβιβάστηκε 

στην Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Συντονισµού και Βιοµηχανίας.  

Στις 15/9/1965 η ΕΤΒΑ ίδρυσε την ΑΕΒΑΛ µε µετοχικό κεφάλαιο 1.400.000.000 

δρχ., η οποία ανέλαβε την λειτουργία του εργοστασίου υπό δική της ευθύνη, µε 

έδρα της εταιρείας την Πτολεµα+δα. 

Σκοπός της ίδρυσης της ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµα+δα ήταν η αξιοποίηση του τοπικού 

παραγόµενου λιγνίτη µε την εξαέρωση του οποίου παραγόταν αµµωνία, η οποία 

αποτελεί την κυριότερη ενδιάµεση πρώτη ύλη της λιπασµατοβιοµηχανίας λόγω 

της υψηλής περιεκτικότητάς της σε άζωτο (82%).  

Τα προHόντα της ΑΕΒΑΛ από το 1964 µέχρι και τα µέσα του 1995 ήταν αζωτούχα 

λιπάσµατα (νιτρικά) τα οποία παράγονταν εξ ολοκλήρου από Αµµωνία (ΝΗ3) η 

οποία για το λόγο αυτό είχε χαρακτηριστεί ως προHόν στρατηγικής σηµασίας. 

Μετά τα µέσα του 1995 και µέχρι το πλήρες κλείσιµο της µονάδας τον Ιούλιο του 

1997, η εταιρεία παρήγαγε και σύνθετα λιπάσµατα, όχι όµως σε µεγάλες 

ποσότητες. 

Τα αζωτούχα λιπάσµατα που παρήγαγε η εταιρεία ήταν : 

����    Νιτρική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 34,5%) 

����    Ασβεστούχος νιτρική αµµωνία (περιεκ. σε Ν 26%) 

����    Θειική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 21%) 

����    Νιτροθειική αµµωνία (περιεκτικότητα σε άζωτο 26%) 
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Η εταιρεία προκειµένου να αυξήσει την παραγωγή της λόγω της µεγάλης 

ζήτησης αζωτούχων λιπασµάτων τις δεκαετίες 1960 και 1970 προέβη σε δύο 

διαδοχικές επεκτάσεις µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και 

τη συµπίεσης του κόστους παραγωγής.  

Η πρώτη από αυτές πραγµατοποιήθηκε το 1969-1970 και είχε στόχο την άρση 

των στενωµάτων των παλαιών εγκαταστάσεων, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική 

βελτίωση της παραγωγής. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανερχόταν σε 314 

εκατ. δρχ.  

Η δεύτερη, πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονική διάστηµα 1971-1974 και είχε ως 

στόχο την αύξηση της παραγωγής κατά 50% περίπου. Η συνολική επενδυτική 

δαπάνη της φάσης αυτής ανερχόταν σε 900 εκατ. δρχ. 

Μέχρι το 1985 όλη την παραγωγή της ΑΕΒΑΛ την απορροφούσε η ΑΤΕ.  

Από το 1985 µέχρι και την 1/5/1992, ηµεροµηνία απελευθερώσεως της αγοράς 

λιπασµάτων, την παραγωγή της ΑΕΒΑΛ απορροφούσε υποχρεωτικά η ΣΥΝΕΛ ΑΕ, 

που είναι συνεταιριστική εταιρεία µεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας και 

Συνεταιρισµών. Ο καθορισµός από το ∆ηµόσιο των τιµών αγοράς λιπασµάτων 

από τις ελληνικές βιοµηχανίες (EX FACTORY) µέσω της ΣΥΝΕΛ ΑΕ µέχρι τις 

30/4/92, γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 760/48 µε βάση την 

απολογιστική κοστολόγηση. 

Μετά την απελευθέρωση της αγοράς λιπασµάτων την 1/5/1992 και την 

κατάργηση του νόµου 760/48 η ΑΕΒΑΛ διέθεσε την παραγωγή της στην εσωτερική 

αγορά µόνη της, µέχρι τις 30/9/1993. Από 1/10/93 και µέχρι τον Ιούλιο του 1997 

διέθετε όλη την παραγωγή της µέσω ΣΥΝΕΛ. 

Καθώς περνούσαν τα χρόνια η εταιρεία δυσκολευόταν ολοένα και περισσότερο 

να ανταγωνιστεί τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες λιπασµατοβιοµηχανίες, 

διότι το δικό της προHόν ήταν συγκριτικά ακριβότερο από των άλλων.  

Η αιτία ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του απαρχαιωµένου τµήµατος 

παραγωγής αµµωνίας και ο µεγάλος αριθµός εργαζοµένων.  

Άλλες αιτίες που έχουν επισηµανθεί είναι ο προστατευτισµός του ∆ηµοσίου και η 

καλλιέργεια δηµοσιοaπαλληλικής κουλτούρας, καθώς και η απόλυτη σύγχυση 

των προγραµµάτων εκσυγχρονισµού σε σχέση µε τους στόχους της εταιρείας.  

Έτσι µετά το 1985 κρίθηκε αναγκαίο να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα εξυγίανσης , 

που στην πρώτη φάση του περιελάµβανε τη διακοπή λειτουργίας των 

αντιοικονοµικών µονάδων παραγωγής θειικού οξέος και θειικής αµµωνίας. 

Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τέθηκε ως στόχος η σταδιακή 

διακοπή της λειτουργίας όλου του συγκροτήµατος αµµωνίας, που θα 

συνοδευόταν από την ανάλογη µείωση του προσωπικού.  
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∆υστυχώς όµως η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε γιατί τον Ιούνιο του 1991 η 

∆ΕΗ σταµάτησε να ηλεκτροδοτεί το εργοστάσιο, επειδή η ΑΕΒΑΛ αδυνατούσε να 

εξοφλήσει τα χρέη της προς αυτήν.  

Η κατάσταση αυτή προέκυψε, διότι η ΣΥΝΕΛ ΑΕ δεν εξοφλούσε τις δικές της 

οφειλές προς την ΑΕΒΑΛ.  

Πάντως το αποτέλεσµα ήταν η µονάδα να πάψει να λειτουργεί για 7 µήνες 

περίπου και η εταιρεία να υποστεί τεράστια οικονοµική ζηµιά , που ανέρχεται σε 

1,5 δις δρχ.  

Για να µπορέσει λοιπόν να επαναλειτουργήσει η ΑΕΒΑΛ κατέβαλε στη ∆ΕΗ το 

ποσό των 220 εκατ. δρχ. 

Παρά τις προσπάθειες αυτές όµως, το εργοστάσιο έπαψε να λειτουργεί από το 

1997 και όλο σχεδόν το προσωπικό απολύθηκε.  

Η ΕΤΒΑ για να περιορίσει την ζηµιά και για να ξεπληρώσει τα χρέη της εταιρείας, 

κυρίως προς τη ∆ΕΗ, άρχισε, µετά από άκαρπες προσπάθειες να την πουλήσει 

την διαδικασία πλειστηριασµού. Συγκεκριµένα έγιναν τρεις προσπάθειες 

πλειστηριασµού, αρχικά ολόκληρης της ΑΕΒΑΛ, και µετά την αποτυχία τους 

ξεκίνησαν πλειστηριασµοί για την τµηµατική της πώληση. Αλλά και αυτές οι 

προσπάθειες δεν έδωσαν αποτελέσµατα. 

Το κλείσιµο της ΑΕΒΑΛ είχε ως αποτέλεσµα να διαταραχτεί η οικονοµική 

ισορροπία και η ανάπτυξη της περιοχής, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν την οριστική 

διακοπή της λειτουργίας της απασχολούνταν σε αυτήν πάνω από χίλια άτοµα.  

Γι` αυτό και από την πρώτη στιγµή ενδιαφέρθηκε για την τύχη της ο ∆ήµος 

Πτολεµα+δας.  

Αρχικά έγιναν προσπάθειες να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, κάτι που όµως 

αποδείχτηκε αδύνατο.  

Στη συνέχεια ο ∆ήµος ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση των εγκαταστάσεων και 

την αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων. 

Στην προσπάθειά του να πετύχει τη µεταβίβαση σε αυτόν του χώρου και της 

κινητής περιουσίας της ΑΕΒΑΛ ο ∆ήµος συνεργάστηκε µε το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, τη διεύθυνση της ΕΤΒΑ και όλους τους τοπικούς φορείς.  

Το σχέδιο προέβλεπε την ένταξη των προτεινόµενων αναπτυξιακών δράσεων σε 

διάφορα προγράµµατα και κυρίως στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  

Ο ∆ήµος άλλωστε θεωρεί το χώρο της ΑΕΒΑΛ αναπόσπαστο κοµµάτι της πόλης 

της Πτολεµα+δας και γι` αυτό το λόγο κατέθεσε µια σειρά από προτάσεις για την 

αξιοποίηση των εγκαταστάσεών της, προβλέποντας ότι έτσι θα µπορούσε να 

δοθεί λύση στο πρόβληµα της ανεργίας και να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης, 

ακόµα και µετά την εποχή του λιγνίτη.  
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Τελικά ο ∆ήµος πέτυχε να αποκτήσει την ΑΕΒΑΛ, ενώ παράλληλα η ∆ΕΗ 

υποχώρησε στις απαιτήσεις της και παρέγραψε τα παλιά χρέη της εταιρείας.  

Έτσι σήµερα ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται στα χέρια σήµερα ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται στα χέρια σήµερα ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται στα χέρια σήµερα ο χώρος και οι εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται στα χέρια 

ττττου ∆ήµου Πτολεµα+δας, και συνεπώς της τοπικής κοινωνίας, και δίνει ου ∆ήµου Πτολεµα+δας, και συνεπώς της τοπικής κοινωνίας, και δίνει ου ∆ήµου Πτολεµα+δας, και συνεπώς της τοπικής κοινωνίας, και δίνει ου ∆ήµου Πτολεµα+δας, και συνεπώς της τοπικής κοινωνίας, και δίνει 

στην περιοχή µια µοναδική ευκαιρία να προωθηθούν αναπτυξιακές στην περιοχή µια µοναδική ευκαιρία να προωθηθούν αναπτυξιακές στην περιοχή µια µοναδική ευκαιρία να προωθηθούν αναπτυξιακές στην περιοχή µια µοναδική ευκαιρία να προωθηθούν αναπτυξιακές 

προτάσεις για την αξιοποίησή της µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής όλων.προτάσεις για την αξιοποίησή της µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής όλων.προτάσεις για την αξιοποίησή της µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής όλων.προτάσεις για την αξιοποίησή της µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής όλων.    
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Περιγραφή Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ και ΒΙΟ.ΠΑ. Περιγραφή Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ και ΒΙΟ.ΠΑ. Περιγραφή Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ και ΒΙΟ.ΠΑ. Περιγραφή Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ και ΒΙΟ.ΠΑ. 

Πτολεµα+δαςΠτολεµα+δαςΠτολεµα+δαςΠτολεµα+δας    

 

( Τεκµηρίωση : ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας, Προµελέτη Τεχνικών έργων υποδοµής, Κέντρο 

Επιχειρηµατικής Υποστήριξης Α.Ε. , Μάρτιος 2005) 

    

ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ     

Ο χώρος της ΑΕΒΑΛ βρίσκεται σε ανοικτή περιοχή (λεκάνη Πτολεµα+δας) και 

απέχει 1 km από τον κύριο οδικό άξονα Πτολεµα+δας – Κοζάνης. Η οδός σύνδεσης 

της ΑΕΒΑΛ µε τον παραπάνω άξονα είναι διπλής κατεύθυνσης µε µια λωρίδα ανά 

κατεύθυνση συνολικού πλάτους 14 µέτρων και οδοστρώµατος πολύ καλής 

κατάστασης.  

Το γήπεδο των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ συνορεύει βόρεια και ανατολικά µε 

ανοικτές καλλιεργήσιµες εκτάσεις, που συνδέονται µε το υπόλοιπο δίκτυο µέσω 

αγροτικών χωµατόδροµων. Νότια συνορεύει µε το χείµαρρο Σουλού (περιοδικής 

ροής και µέσου πλάτους 20µ). Νοτιοανατολικά συνορεύει µε χώρους απόθεσης 

τέφρας από την καύση του λιγνίτη. ∆υτικά και για όλο το µήκος του (περίπου 

1200µ) η περιοχή συνορεύει µε το χείµαρρο Σουλού. ∆υτικότερα του εργοστασίου 

και µέχρι το δρόµο Πτολεµα+δας – Κοζάνης υπάρχουν ανοικτές καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις. Στα δυτικά όρια του εργοστασίου στεγάζονται επίσης τα πρώην 

δηµοτικά σφαγεία, των οποίων σχεδιάζεται και µελετάται η επανάχρηση για την 

εγκατάσταση του Ιππικού Οµίλου Πτολεµα+δας.  

Η περιοχή της ΑΕΒΑΛ καταλαµβάνει συνολική έκταση 1.707 στρεµµάτων1.707 στρεµµάτων1.707 στρεµµάτων1.707 στρεµµάτων.  

Εξ αυτών, σε έκταση περίπου 506 στρεµµάτων,506 στρεµµάτων,506 στρεµµάτων,506 στρεµµάτων, µετά από πρόταση του ∆ήµου 

ΠτολεµαHδας, µε την υπ'αριθµ. Αρ.Πρ.Φ/Α/7.19/ΟΙΚ/22771/1885 (ΦΕΚ 1464 β/24-

10-2005) ΚΥΑ ΥΠ.ΑΝ. και ΥΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, καθορίστηκε η θέση, η έκταση και τα όρια 

του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Πτολεµα+δας , η έγκριση του φορέα Β.Ε.ΠΕ. και 

εγκρίθηκε η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Η δηµιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεµα+δας Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεµα+δας Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεµα+δας Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεµα+δας αποτελεί πρωτοβουλία του 

∆ήµου Πτολεµα+δας και της Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πτολεµα+δας, 

οι οποίοι και χρηµατοδότησαν όλες τις προαπαιτούµενες µελέτες για τη 

ολοκλήρωση του προβλεπόµενου από το Ν.2545/97 Φακέλου για τον καθορισµό 

ΒΕΠΕ.  

Ο ∆ήµος Πτολεµα+δας σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών 

Στερεών Καυσίµων – ΙΤΕΣΚ και το Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών - 
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ΙΤΧΗ∆, στοχεύει στη δηµιουργία µιας σύγχρονης επιχειρηµατικής υποδοµής µέσω 

της αξιοποίησης της υφιστάµενης υποδοµής των εγκαταστάσεων όπου 

λειτουργούσε κατά το παρελθόν η επιχείρηση ΑΕΒΑΛ.  

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεµα+δας αφενός θα προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες 

εγκατάστασης σε υφιστάµενες επιχειρήσεις όχι µόνο της περιοχής της 

Πτολεµα+δας αλλά και του Νοµού Κοζάνης ευρύτερα, αφετέρου θα προκαλέσει τη 

δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς θα προσφέρει µια σειρά από υποδοµές 

και υπηρεσίες αναγκαίες για τις πρώτες φάσης της ζωής µιας επιχείρησης.  

Επιπλέον σε συνδυασµό µε τη µεσοπρόθεσµη προοπτική για τη δηµιουργία 

διαµετακοµιστικού κέντρου και ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, εκτιµάται ότι θα 

προσελκύσει επιχειρήσεις και από άλλα µέρη της χώρας µας, οι οποίες 

επιθυµούν να αποκτήσουν µια επιχειρηµατική βάση που να εξυπηρετεί τη 

δραστηριότητα τους στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας και των ∆υτικών 

Βαλκανίων ευρύτερα.  

Η έκταση του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας περιλαµβάνει δυο ζώνες – τοµείς:  

 1. Η ζώνη εγκατάστασης επιχειρήσεων (ζώνη 1) συνολικής έκτασης 433 έκτασης 433 έκτασης 433 έκτασης 433 

στρεµµάτων στρεµµάτων στρεµµάτων στρεµµάτων  

 2. Η ζώνη, η οποία περιλαµβάνει κτίρια και υποδοµές µουσειακού 

χαρακτήρα, τα οποία µπορούν µε ορισµένες παρεµβάσεις (δεν αφορούν τις 

παρεµβάσεις που σχετίζονται και προτείνονται στα πλαίσια της πρότασης 

του ΒΙΟΠΑ) να καταστούν σε επόµενη φάση επισκέψιµα και εκµεταλλεύσιµα 

από το Φορέα ΒΙΟΠΑ. (ζώνη 2). Η έκτασης της ζώνης αυτής είναι 73 73 73 73 

στρέµµαταστρέµµαταστρέµµαταστρέµµατα.  

 

 

Ποσοστιαία Κατανοµή επί µέρους χρήσεων γης ΒΙΟ.ΠΑΠοσοστιαία Κατανοµή επί µέρους χρήσεων γης ΒΙΟ.ΠΑΠοσοστιαία Κατανοµή επί µέρους χρήσεων γης ΒΙΟ.ΠΑΠοσοστιαία Κατανοµή επί µέρους χρήσεων γης ΒΙΟ.ΠΑ    

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΜΒΑ∆Ο (τ.µ.)ΕΜΒΑ∆Ο (τ.µ.)ΕΜΒΑ∆Ο (τ.µ.)ΕΜΒΑ∆Ο (τ.µ.) % ΣΤΟ ΣΥ% ΣΤΟ ΣΥ% ΣΤΟ ΣΥ% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝΟΛΟΝΟΛΟΝΟΛΟ 

Ζώνη Πρασίνου 25.321 5,0% 

∆ιοικητικές Υπηρεσίες 1.600 0,3% 

∆ρόµοι 40.500 8,0% 

Χώροι Στάθµευσης 14.440 2,9% 

Λοιποί Κοιν.Χώροι (Πράσινο κλπ) 141.319 27,9% 

Σύνολο ΚοινόχρηστωνΣύνολο ΚοινόχρηστωνΣύνολο ΚοινόχρηστωνΣύνολο Κοινόχρηστων 223.180223.180223.180223.180 44,1%44,1%44,1%44,1% 

Ζώνη Μουσειακού ΕνδιαφέροντοςΖώνη Μουσειακού ΕνδιαφέροντοςΖώνη Μουσειακού ΕνδιαφέροντοςΖώνη Μουσειακού Ενδιαφέροντος 73.25273.25273.25273.252 14,5%14,5%14,5%14,5% 

Χώρος ΕγκατάσΧώρος ΕγκατάσΧώρος ΕγκατάσΧώρος Εγκατάστασης Επιχ/σεωντασης Επιχ/σεωντασης Επιχ/σεωντασης Επιχ/σεων 210.000210.000210.000210.000 41,5%41,5%41,5%41,5% 

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 506.432506.432506.432506.432 100,0%100,0%100,0%100,0% 
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Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛΠεριγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛΠεριγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛΠεριγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΑΕΒΑΛ    
 
 

Εντός του γηπέδου της ΑΕΒΑΛ υφίσταται ένας µεγάλος αριθµός κτιρίων και 

εγκαταστάσεων. Αυτά είναι τα ακόλουθα:  

1) Κτίριο µονώροφο συµπιεστών αµµωνίας συνολικού εµβαδού τµ. 110, 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα, όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 132  

2) Κτίριο διώροφο καύσεως αµµωνίας, συνολικού εµβαδού 2622 τµ., 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 136  

3) Κτίριο τριώροφο θειHκής αµµωνίας, τ.µ. 2205 συνολικά, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

145  

4) Κτίριο διώροφο προπαρασκευής ασβεστολίθου, τ.µ. 250 συνολικά, 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 140  

5) Κτίριο πενταόροφο εγκαταστάσεως εξατµίσεως αµµωνίας τµήµα παραγωγής 

νιτρικών λιπασµάτων, τ.µ. 5410 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141α  

6) Κτίριο µονώροφο εγκαταστάσεως εξατµίσεως αµµωνίας, τ.µ. 409 συνολικά, 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 141c.  

7) Κτίριο τετραώροφο εγκαταστάσεως εξατµίσεως αµµωνίας τµήµα παραγωγής 

Α.Ν.Α., τµ. 392 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως 

φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141d  

8) Κτίριο εγκαταστάσεως εκφορτώσεως και αποθηκεύσεως υλικού επικαλύψεως, 

τ.µ. 660 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται 

στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141b  

9) Κτίριο τριώροφο εγκαταστάσεως και εκφορτώσεως και αποθηκεύσεως υλικών 

επικάλυψης τ.µ. 143 συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα 

όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 141e.  

10) Πύργος κρυσταλλώσεως, µονώροφο τ.µ. 707, µε οπλισµένο σκυρόδεµα µε 

αριθµό 142 στο άνω τοπογραφικό.  
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11) Αποθήκη µονώροφη λιπασµάτων εµβαδού τ.µ. 3696 κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και επικάλυψη λαµαρίνα όπως φαίνεται στο άνω 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 139.  

12) Τετραώροφο κτίριο εκσακκίσεως και εκφορτώσεως λιπασµάτων τ.µ. 4755 

συνολικά, από οπλισµένο σκυρόδεµα µε αριθµό 149 στο άνω τοπογραφικό 

διάγραµµα.  

13) Μονώροφο κτίριο εκσακκίσεως και εκφορτώσεως λιπασµάτων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα τ.µ. 781 µε αριθµό 149α στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα.  

14) Κτίριο µονώροφο εγκατάστασης φορτώσεως φορτηγών αυτοκινήτων τ.µ. 900 

από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα 

µε αριθµό 149 b.  

15) Αποθήκη µονώροφη ασβεστ. Νιτρικής Αµµωνίας εµβαδού τ.µ. 2.048, 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 147  

16) Αποθήκη µονώροφη ΘειHκής Αµµωνίας εµβαδού συνολικά τ.µ. 3.168 

κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό και τούβλα όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 148  

17) Αντλιοστάσιο γενικής υδραυλικής εγκαταστάσεως διώροφο τ.µ. 2444 

συνολικά όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 101 α.  

18) Κτίριο διώροφο προπαρασκευής ύδατος τ.µ. 2.014 συνολικά, από οπλισµένο 

σκυρόδεµα και τούβλα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

103 α.  

19) Κτίριο µονώροφο προπαρασκευής ύδατος τ.µ. 297 όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 103 b.  

20) Σιλό διώροφο αποθηκεύσεως λιγνίτη τ.µ. 2.613 συνολικά κατασκευασµένο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 101  

21) Κτίριο πενταόροφο προθρυµµατισµού λιγνίτη τ.µ. 486 συνολικά, 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 102  

22) Κεντρικός διώροφος σταθµός 6000 VOLTS τ.µ. 1.295 συνολικά, 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 155.  

23) Λεβητοστάσιο διώροφο τ.µ. 2.484 συνολικά, κατασκευασµένο από µεταλλικό 

σκελετό και τούβλα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

153.  
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24) Υποσταθµός Ι διώροφος, τ.µ. 1.112 συνολικά, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

156.  

25) Υποσταθµός ΙΙΙ διώροφος τ.µ. 1.159 συνολικά, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

158.  

26) Κεντρικό µονώροφο µηχανουργείο τ.µ. 1.010, κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 164  

27) Κτήριο µονώροφο οδηγών τ.µ. 100, κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 168.  

28) Συνεργείο αυτοκινήτων µονώροφο τ.µ. 400 κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 167α.  

29) Γραφείο κινήσεως αυτοκινήτων, µονώροφο, από οπλισµένο σκυρόδεµα, τ.µ. 

210, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 167 b.  

30) Σταθµός αυτοκινήτων µονώροφος, από οπλισµένο σκυρόδεµα, 877 τ.µ. , όπως 

φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 167 c.  

31) Κτίριο µονώροφο αντλιών πετρελαίου τ.µ. 75 από οπλισµένο σκυρόδεµα 

όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 110 c.  

32) Κτίριο διώροφο χηµείου εργοστασίου τ.µ. 1.600 συνολικά, κατασκευασµένο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 166  

33) Κεντρική αποθήκη µονώροφη ανταλλακτικών τ.µ. 1122, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

165.  

34) Κτίριο µονώροφο ζυγαριών τ.µ. 48 κατασκευή από τούβλα όπως φαίνεται 

στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 131.  

35) Ωροµετρείο τ.µ. 135 όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 171 b.  

36) Κεντρική µονώροφη πύλη, θυρωρείο εµβαδού τ.µ.16 µε αριθµ. 171α στο 

τοπογραφικό διάγραµµα κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα  

37) Κτίριο τετραώροφο ∆ιοικήσεως τ.µ. 3.074 συνολικά, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

170  

38) Εστιατόριο µονώροφο εµβαδού τ.µ. 390, κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 173  
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39) Σταθµός Α΄ Βοηθειών µονώροφο εµβαδού τ.µ. 494, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

172  

40) Πυροσβεστικός σταθµός µονώροφος εµβαδού τ.µ. 354, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

169.  

41) Πρώην κτίριο λουτρών και νυν γραφεία Κ.Τ.Ε.Σ.Κ., είναι τριώροφο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα τ.µ. 2.203 συνολικά, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 174.  

42) ΤΟΛ (στεγασµένα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα) αποθήκη υλικών υπ’αριθµ.Π1 

έως Π12, Π48, Π(νέο), Π13, Π15-17, Π19-21 συνολικού εµβαδού τ.µ. 6894  

43) ΤΟΛ όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π18 (στεγασµένα 

µε γαλβανισµένη λαµαρίνα) ηλεκτροτεχνείο εµβαδού 540 τ.µ.  

44) Συνεργείο βαρέων µηχανηµάτων, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό Π24 εµβαδού 470 τ.µ., κατασκευή από τούβλα 

µονώροφη.  

45) Eργαστήριο λεπτών οργάνων, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό Π26 εµβαδού 350 τ.µ., κατασκευή από τούβλα 

µονώροφη.  

46) Γραφείο µηχανολογικής συντήρησης, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό Π29 εµβαδού 93 τ.µ.  

47) Γραφείο χηµικών φυλακής, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα 

µε αριθµό Π31 εµβαδού 93 τ.µ.  

48) Γραφείο προσωπικού, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό Π32 εµβαδού 99 τ.µ.  

49) Ξυλουργείο όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π36 .  

50) Συνεργείο µηχαν. προπαρ. εξαερ. λιγνίτη όπως φαίνεται στο άνω 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π30  

51) Συνεργείο µηχαν. Συντηρ. Πλύσεως συνθέσεως όπως φαίνεται στο άνω 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π39.  

52) ΤΟΛ όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό Π40 (στεγασµένα 

µε γαλβανισµένη λαµαρίνα) συνεργείο υδραυλικών και µονωτών εµβαδού 180 

τ.µ.  

53) Συνεργείο εργοδηγών, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό Π44 εµβαδού 84 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη.  

54) Γραφεία εργατών, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό Π45 εµβαδού 48 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη.  
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55) Κτίριο ζυγαριών, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

Π46 εµβαδού 30 τ.µ., κατασκευή από τούβλα µονώροφη.  

56) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας ADMINISTR, όπως φαίνεται στο άνω 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR1 εµβαδού 290 τ.µ., κατασκευή από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο.  

57) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας CASALE, όπως φαίνεται στο άνω 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR2 εµβαδού 290 τ.µ., κατασκευή από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο.  

58) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας UNDE, όπως φαίνεται στο άνω 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR3 εµβαδού 290 τ.µ., κατασκευή από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο.  

59) Πρώην γραφεία κατασκ. Εταιρείας SERVICE, όπως φαίνεται στο άνω 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό PR4 εµβαδού 200 τ.µ., κατασκευή από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και τούβλα µονώροφο.  

60) Πύργος ψύξεως I από οπλισµένο σκυρόδεµα εµβαδού τ.µ. 385, όπως φαίνεται 

στο άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 162α  

61) Κτίριο πενταόροφο προπαρασκευής λιγνίτη τµ. 7.780 συνολικά από 

οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό µε αριθµό 104.  

62) Κτίριο τριώροφο προπαρασκευής λιγνίτη τ.µ. 582 συνολικά από οπλισµένο 

σκυρόδεµα , όπως φαίνεται στο άνω τοπογραφικό µε αριθµό 104.  

63) Κτίριο εξαόροφο εξαεριώσεως λιγνίτη τ.µ. 8.275 συνολικά, κατασκευασµένο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 105α  

64) Κτίριο τριώροφο εξαεριώσεως λιγνίτη τ.µ. 1.395 συνολικά, κατασκευασµένο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 105b  

65) Κτίριο µονώροφο εξαεριώσεως λιγνίτη εµβαδού τ.µ. 530, κατασκευασµένο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 105c  

66) Αντλιοστάσιο µονώροφο ύδατος πλύσεως εµβαδού τ.µ. 270, κατασκευασµένο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 107  

67) Α΄ Πύργος ψύξεως νερού πλύσεως, µονώροφο εµβαδού 481 τ.µ., 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 108  

68) Β ΄ Πύργος µονώροφο ψύξεως ύδατος ψύξεως εµβαδού τ.µ. 216, 

κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 109  
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69) Κτίριο νότιας εισόδου αέρος τ.µ. 51 κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 116α  

70) Κτίριο βόρειας εισόδου αέρος τ.µ. 51 κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 116b.  

71) Κτίριο στροβιληστήρων αέρος τ.µ. 962 συνολικά, κατασκευασµένο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

115b  

72) Κτίριο µονώροφο κλασµατώσεως αέρος από οπλισµένο σκυρόδεµα τ.µ. 1.221 

συνολικά, όπως φαίνεται µε τον αριθµό 115 α στο άνω τοπογραφικό.  

73) Κτίριο διώροφο πλύσεως δι’ υγρού αζώτου , από οπλισµένο σκυρόδεµα τ.µ. 

1.799 συνολικά όπως φαίνεται µε τον αριθµό 120 p στο άνω τοπογραφικό.  

74) Κτίριο διώροφο συµπιεστών από οπλισµένο σκυρόδεµα εµβαδού συνολικά τ.µ. 

6.342, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 120a,g,28,27,d,m  

75) Κτίριο µετατροπής µονοξειδίου του άνθρακα τ.µ. 354 όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 125  

76) Κτίριο διώροφο εγκαταστάσεων πλύσεως δι΄ ύδατος από πίεση τ.µ. 1.258 

συνολικά, κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126α  

77) Πύργος απαεριώσεως τ.µ. 98, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 126 ι.  

78) Πύργος απαεριώσεως τ.µ. 180, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 

µε αριθµό 126i.  

79) Μονώροφη εγκατάσταση πλύσεως δι’ αµµωνιούχου ύδατος τ.µ. 198, από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

126 h.  

80) Υποσταθµός Ι Ι τ.µ, διώροφος 1.288 συνολικά , όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 157.  

81) Κτίριο µονώροφο εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγού µονάδας τ.µ. 88 από 

οπλισµένο σκυρόδεµα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

159.  

82) Κτίριο µονώροφο Εγκατ.Υπαιθρ. αποθήκης –ανάµιξης λιγνίτη τ.µ. 96 από 

οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

102a.  

83) Μεταφορείς λιγνίτη, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

103.  
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84) ∆εξαµενή καθιζήσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

106.  

85) ∆εξαµενές πετρελαίου (µαζούτ) ,όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 

µε αριθµό 110a,b.  

86) Κτίριο εγκατάστασης Αλκαζιτ , όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 

µε αριθµό 124.  

87) Εγκατάσταση πλύσεως µε αµµωνιούχο νερό 15%, όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 126 c.  

88) Αντλιοστάσιο πλύσεως µε νερό υπό πίεση, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 126g.  

89) Κτίριο συνθέσεως αµµωνίας, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 130.  

90) Σφαιρικές δεξαµενές υγρής αµµωνίας επιφανείας 48 τ.µ. από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 131a.  

91) Εγκατάσταση φόρτωσης υγρής αµµωνίας, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 131h.  

92) Αεριοφυλάκια, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

134a,b,c,d,e.  

93) Εγκατάσταση απορροφήσεως Νιτρωδών αερίων, όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 137.  

94) ∆εξαµενές νιτρικού οξέως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 138.  

95) Συµπιεστές αέρος οργάνων και πνευµ. Μεταφοράς, όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 142a.  

96) Γεφυροπλάστιγγα βαγονιών, εµβαδού 32 τ.µ., όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 151.  

97) Γεφυροπλάστιγγα αυτοκινήτων, εµβαδού 32 τ.µ., όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 152.  

98) ∆εξαµενή πετρελαίου, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

153a.  

99) ∆εξαµενή νερού γενικής χρήσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 160a.  

100) ∆εξαµενή ψυχρού νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 160b.  

101) ∆εξαµενή θερµού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

160c.  
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102) Αντλιοστάσιο νερών ψύξεως και γενικής χρήσεως, όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 161.  

103) Πύργος ψύξεως ΙΙ και ΙΙΙ, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 162b.  

104) Πυργοδεξαµενή νερού ψύξεως , όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 

µε αριθµό 162c.  

105) Πυργοδεξαµενή νερού γενικής χρήσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 162d.  

106) Κτίριο προπαρασκευής ύδατος τροφοδοτήσεως λεβήτων, όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163a.  

107) Εγκατάσταση προκατασκευής πόσιµου ύδατος, όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 163b.  

108) Αντλιοστάσιο φυσικού νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 

µε αριθµό 163c.  

109) Αµµοφίλτρα νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

163 d.  

110) ∆εξαµενή διευγάσεως, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε 

αριθµό 163e.  

111) Αφαλάτωση νερού, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 

163f.  

112) Υπαίθριος σταθµός µετασχηµατιστών, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα µε αριθµό 193.  

113) Εγκατάσταση θειικού οξέως, µονώροφο κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα και τούβλα επιφανείας συνολικά 1396 τ.µ. όπως φαίνεται στο 

τοπογραφικό διάγραµµα µε αριθµό 200-221.  

 

Τα κτίρια τα οποία εµπίπτουν στη ζώνη 1 του ΒΙΟ.ΠΑ, αναφέρονται στον πίνακα 

που ακολουθεί, στον οποίο παρουσιάζεται το εµβαδόν του κάθε κτιρίου και η 

παλαιά και νέα χρήση για την οποία προορίζεται.  
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Κτίρια ΑΕΒΑΛ προς επανάχρηση από το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δαςΚτίρια ΑΕΒΑΛ προς επανάχρηση από το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δαςΚτίρια ΑΕΒΑΛ προς επανάχρηση από το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δαςΚτίρια ΑΕΒΑΛ προς επανάχρηση από το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας    
 
 

Α/Α* Α/Α* Α/Α* Α/Α*  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ  
ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ (Τ.Μ.) ΕΜΒΑ∆ΟΝ (Τ.Μ.) ΕΜΒΑ∆ΟΝ (Τ.Μ.) ΕΜΒΑ∆ΟΝ (Τ.Μ.)  

ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΙΑ ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΙΑ ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΙΑ ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(Τ.Μ.) (Τ.Μ.) (Τ.Μ.) (Τ.Μ.)  

164  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ  

ΚΤΙΡΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  1.010  1.010  

165  ΑΠΟΘΗΚΗ  

ΚΤΙΡΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  1.122  1.122  

155 / 33  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 6000 V  

ΚΤΙΡΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  1.295  1.295  

A111  ΟΙΚΙΣΚΟΣ ∆ΕΗ  ΤΕΛΩΝΕΙΟ  62  -----  

166  

ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΚΤΙΡΙΟ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  1.600  1.200**  

 

* Είναι η αρίθµηση µε την οποία φαίνονται στα σχέδια της προτεινόµενης χωροταξικής οργάνωσης.  

** 400 τ.µ. περίπου θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα ∆ιοίκησης (γραφεία, 

θερµοκοιτίδα κλπ), ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε φορείς κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων.  
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Περιγραφή ∆ικτύων Υποδοµής Περιγραφή ∆ικτύων Υποδοµής Περιγραφή ∆ικτύων Υποδοµής Περιγραφή ∆ικτύων Υποδοµής     
 
 

Στον χώρο της ΑΕΒΑΛ βρίσκονται τα ακόλουθα δίκτυα υποδοµών, τα οποία 

κατασκευάστηκαν από το 1963 :  

(α) Οδικό ∆ίκτυοΟδικό ∆ίκτυοΟδικό ∆ίκτυοΟδικό ∆ίκτυο, το οποίο αποτελείται από ασφαλτικό τάπητα, ο οποίος 

αναπτύσσεται σε µήκος 4.700 µέτρων µε πλάτος 5-10 µέτρων,  

(β) Σιδηροδροµικό ∆ίκτυοΣιδηροδροµικό ∆ίκτυοΣιδηροδροµικό ∆ίκτυοΣιδηροδροµικό ∆ίκτυο, το οποίο καλύπτει απόσταση 7.500 µέτρων µε πλάτος 

1,5 µέτρων,  

(γ) ∆ίκτυο Χηµικών και Βιοµηχανικών Υδάτων∆ίκτυο Χηµικών και Βιοµηχανικών Υδάτων∆ίκτυο Χηµικών και Βιοµηχανικών Υδάτων∆ίκτυο Χηµικών και Βιοµηχανικών Υδάτων. Είναι κατασκευασµένο σε µέσο 

βάθος 4 µέτρων, µε σωληνώσεις από εξαaλωµένο κεραµικό, µέσης διατοµής 

Φ400 και το συνολικό του µήκος είναι 1580,  

(δ) ∆ίκτυο Όµβριων Υδάτων∆ίκτυο Όµβριων Υδάτων∆ίκτυο Όµβριων Υδάτων∆ίκτυο Όµβριων Υδάτων, το οποίο είναι κατασκευασµένο σε µέσο βάθος 3 

µέτρων, µε αγωγούς σκυροδέµατος, µέσης διατοµής Φ800 και το συνολικό 

του µήκος είναι 7250 µέτρων,  

(ε) δύο ∆ίκτυα Ατµούδύο ∆ίκτυα Ατµούδύο ∆ίκτυα Ατµούδύο ∆ίκτυα Ατµού 12 και 20 ατµοσφαιρών, το οποίο πρόκειται για εναέριο 

δίκτυο, κατασκευασµένο από κοινό χάλυβα, µέγιστης διατοµής Φ250 ,το 

µήκος του είναι 3.300 µέτρων περίπου,  

(στ) ∆ίκτυο Ψ∆ίκτυο Ψ∆ίκτυο Ψ∆ίκτυο Ψυκτικού Νερούυκτικού Νερούυκτικού Νερούυκτικού Νερού. Είναι κατασκευασµένο µε σωληνώσεις από κοινό 

χάλυβα κυµαινόµενης διαµέτρου από Φ100 έως Φ1.300 και έχει µήκος 1150 

µέτρων ,  

(ζ) ∆ίκτυο Νερού Γενικής Χρήσης∆ίκτυο Νερού Γενικής Χρήσης∆ίκτυο Νερού Γενικής Χρήσης∆ίκτυο Νερού Γενικής Χρήσης. Έχει µήκος πάνω από 2.000 και είναι 

κατασκευασµένο· από κοινό χάλυβα κυµαινόµενης διαµέτρου από 250 έως 

400 χιλιοστά,  

(η) ∆ίκτυο Νερού Τροφοδοσίας Λεβήτων∆ίκτυο Νερού Τροφοδοσίας Λεβήτων∆ίκτυο Νερού Τροφοδοσίας Λεβήτων∆ίκτυο Νερού Τροφοδοσίας Λεβήτων. Είναι κατασκευασµένο µε σωληνώσεις 

από κοινό χάλυβα διαµέτρου 200 χιλιοστά και έχει µήκος 1.000 µέτρων.  

Οι παρεµβάσεις που γίνονται µε σκοπό τη µετατροπή του χώρου της πρώην 

Α.Ε.Β.Α.Λ. σε βιοτεχνικό πάρκο είναι οι ακόλουθες :  

(α) αποτίµηση λειτουργίας και συντήρησης αποτίµηση λειτουργίας και συντήρησης αποτίµηση λειτουργίας και συντήρησης αποτίµηση λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων υποδοµής,  

(β) διαµορφώσεις χώρων, διαµορφώσεις χώρων, διαµορφώσεις χώρων, διαµορφώσεις χώρων, οι οποίες περιλαµβάνουν την αποµάκρυνση όλων 

εκείνων των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω της διαµόρφωσης και 

των αρχιτεκτονικών τους λειτουργιών καθώς και της παλιότητας και 

επικινδυνότητάς τους δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν και να 

ικανοποιήσουν τις στεγαστικές ανάγκες των προσερχοµένων στο βιοτεχνικό 

πάρκο νέων επιχειρήσεων. Επίσης περιλαµβάνουν την ασφαλή µεταφορά των 

επικίνδυνων, τοξικών προHόντων κατεδάφισης σε ασφαλή θέση, τη 
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διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και τη διαµόρφωση των χώρων 

στάθµευσης,  

(γ) εργασίες χωροταξικής αυτονόµησης εργασίες χωροταξικής αυτονόµησης εργασίες χωροταξικής αυτονόµησης εργασίες χωροταξικής αυτονόµησης του βιοτεχνικού πάρκου από το υπόλοιπο 

αγροτεµάχιο της πρώην Α.Ε.Β.Α.Λ. µε την ανέγερση περίφραξης,  

(δ) ανακαίνιση ανακαίνιση ανακαίνιση ανακαίνιση του κτιρίου όπου θα στεγαστεί το διοικητήριο µε τις κοινόχρηστες 

υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις,  

(ε) σύνδεση µε τα δίκτυα σύνδεση µε τα δίκτυα σύνδεση µε τα δίκτυα σύνδεση µε τα δίκτυα ρεύµατος, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, 

τηλεπικοινωνιών της χώρας και  

(στ) εξυγίανση χεξυγίανση χεξυγίανση χεξυγίανση χώρων αποθέσεων ώρων αποθέσεων ώρων αποθέσεων ώρων αποθέσεων µε προβλήµατα ευστάθειας.  

 

 

 

Αποτίµηση Λειτουργίας και Συντήρησης των ∆ικτύων Υποδοµής Αποτίµηση Λειτουργίας και Συντήρησης των ∆ικτύων Υποδοµής Αποτίµηση Λειτουργίας και Συντήρησης των ∆ικτύων Υποδοµής Αποτίµηση Λειτουργίας και Συντήρησης των ∆ικτύων Υποδοµής     
 
 

Σε ότι αφορά τα υφιστάµενα δίκτυα υποδοµών, σε πρώτη φάση και για την 

εγκατάσταση του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας προβλέπονται οι εξής έλεγχοι και 

βελτιώσεις:  

� Οδικό ∆ίκτυο. Οδικό ∆ίκτυο. Οδικό ∆ίκτυο. Οδικό ∆ίκτυο. Το οδικό δίκτυο χρήζει βελτιώσεων σε πολλά σηµεία, όπου 

απαιτείται ασφαλτόστρωση. Επιπλέον σε ορισµένα σηµεία θα απαιτηθεί η 

διαπλάτυνσή του µε δεδοµένο ότι θα υπάρχει κίνηση φορτηγών 

αυτοκινήτων. Η συνολική επιφάνεια υπολογίζεται σε 40.500 τ.µ..  

� ∆ίκτυο ισχυρών ρευµάτων. ∆ίκτυο ισχυρών ρευµάτων. ∆ίκτυο ισχυρών ρευµάτων. ∆ίκτυο ισχυρών ρευµάτων. Το εν λόγω δίκτυο θα επανελεγθχεί αλλά 

εκτιµάται ότι δε χρήζει ιδιαίτερων παρεµβάσεων.  

� ∆ίκτυο τηλεπικοινωνιών. ∆ίκτυο τηλεπικοινωνιών. ∆ίκτυο τηλεπικοινωνιών. ∆ίκτυο τηλεπικοινωνιών. Οµοίως µε το δίκτυο ισχυρών ρευµάτων, το 

υφιστάµενο δίκτυο τηλεπικοινωνιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Θα 

απαιτηθούν όµως βελτιώσεις να αναβαθµίσεις προκειµένου να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των 

επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν. Επιπλέον, υπάρχει και η προοπτική 

για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ, καθώς 

έχει προγραµµατιστεί η ανάπτυξη δικτύου στην περιοχή, το οποίο θα 

φθάσει µέχρι και τα όρια του προτεινόµενου ΒΙΟΠΑ.  

Συνεπώς στα έργα που αφορούν την αναβάθµιση του δικτύου 

τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να περιληφθεί και η ανάπτυξη δικτύου εντός 

των ορίων του ΒΙΟΠΑ.  

� ∆ίκτυο ύδρευσης. ∆ίκτυο ύδρευσης. ∆ίκτυο ύδρευσης. ∆ίκτυο ύδρευσης. Θα επανελεγχθεί και θα γίνουν εργασίες βελτίωσης και 

αντικατάστασης τµηµάτων, όπου ενδεχοµένως παρουσιάζονται 
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προβλήµατα. Θα αποκοπούν µε ασφαλή τρόπο όλες οι συνδέσεις που 

αφορούν κτίρια που πρόκειται να κατεδαφιστούν.  

� ∆ίκτυο αποχέτευση∆ίκτυο αποχέτευση∆ίκτυο αποχέτευση∆ίκτυο αποχέτευσης. ς. ς. ς. Ισχύουν τα ίδια µε το δίκτυο ύδρευσης.  

� ∆ίκτυο Τηλεθέρµανσης. ∆ίκτυο Τηλεθέρµανσης. ∆ίκτυο Τηλεθέρµανσης. ∆ίκτυο Τηλεθέρµανσης. Προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου 

Τηλεθέρµανσης, το οποίο θα συνδεθεί µέσω αγωγού µεταφοράς στο 

υφιστάµενο δίκτυο Τηλεθέρµανσης της πόλης της Πτολεµα+δας, 

προκειµένου να προσφερθεί στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις η 

ανταγωνιστική  εναλλακτική ενεργειακή επιλογή της Τηλεθέρµανσης.  

 

Για τα υπόλοιπα δίκτυα δεν προβλέπονται παρεµβάσεις στην παρούσα φάση 

υλοποίησης των έργων του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας .  
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Ζώνες ΑΕΒΑΛ Ζώνες ΑΕΒΑΛ Ζώνες ΑΕΒΑΛ Ζώνες ΑΕΒΑΛ ---- Προοπτικές ανάπτυξης Προοπτικές ανάπτυξης Προοπτικές ανάπτυξης Προοπτικές ανάπτυξης    

 

Με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος της ΑΕΒΑΛ και οι υφιστάµενες 

υποδοµές, αλλά και η βιοµηχανική ιστορία του τόπου, η γεωγραφική θέση της 

Πτολεµα+δας και η παραγωγική βάση της περιοχής µια σειρά από δράσεις 

στρατηγικής σηµασίας για τον τοπικό και περιφερειακό σχεδιασµό µε σηµαντική 

επίδραση στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική  ωριριµάζουν και µπορούν 

σταδιακά να προωθηθούν προς υλοποίηση. 

∆ράσεις επικεντρωµένες στους  άξονες της καινοτοµίας – επιχειρηµατικότητας-

αειφορίας , βασισµένες στην ενεργειακή  πρωτοπορία της περιοχής,  στην 

τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναµικό και ανταποκρινόµενες στις ανάγκες που 

προκύπτουν από τις νέες παραγωγικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους και 

από την παρούσα συγκυρία .  

Έτσι, άµεσα και µεσοπρόθεσµα σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην ΑΕΒΑΛ οι 

παρακάτω οµάδες  δράσεων : 

 

    1) ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας1) ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας1) ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας1) ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας    

2) Εµπορευµατικό 2) Εµπορευµατικό 2) Εµπορευµατικό 2) Εµπορευµατικό –––– ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο  ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο  ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο  ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο     

3) Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 3) Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 3) Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 3) Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων     

4) Εκπαιδευτική 4) Εκπαιδευτική 4) Εκπαιδευτική 4) Εκπαιδευτική –––– Μουσειακή Ζώνη  Μουσειακή Ζώνη  Μουσειακή Ζώνη  Μουσειακή Ζώνη     

5) Σταθµός Βαρειών Οχηµάτων 5) Σταθµός Βαρειών Οχηµάτων 5) Σταθµός Βαρειών Οχηµάτων 5) Σταθµός Βαρειών Οχηµάτων     

6) Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών6) Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών6) Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών6) Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών    

7) Υποστηρικτικές 7) Υποστηρικτικές 7) Υποστηρικτικές 7) Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες     

8) Ερευνητικά κέντρα8) Ερευνητικά κέντρα8) Ερευνητικά κέντρα8) Ερευνητικά κέντρα    

 

Για την υλοποίηση κάθε µιας από τις οµάδες αυτές, ο ∆ήµος Πτολεµα+δας, σε 

συνεργασία µε την Πολιτεία, το επιστηµονικό δυναµικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας 

και των Περιφερειακών Τµηµάτων ∆υτ. Μακεδονίας , και µε ειδικούς συµβούλους 

και εκπροσώπους παραγωγικών τοµέων, στην παρούσα φάση προωθεί τα εξής : 
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1. Άµεση ολοκλήρωση της πολεοδοµικής µελέτης και των µελετών 

εφαρµογής των έργων υποδοµής του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας 

2. Άµεση ολοκλήρωση των µελετών εφαρµογής και εκτέλεση των έργων 

ανακαίνισης των δικτύων υποδοµής του ΒΙΟ.ΠΑ. και της ΑΕΒΑΛ. 

3. Προώθηση του επιχειρησιακού σχεδίου και του Κανονισµού 

Λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας 

4. ∆ηµιουργία και στελέχωση των διοικητικών και επιχειρησιακών 

φορέων και  οµάδων εργασίας. 

5. Στελέχωση , εγκατάσταση και λειτουργία του Ενεργειακού 

Ερευνητικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας και των δύο Ινστιτούτων, 

του  Ενεργειακού – Ερευνητικού Ινστιτούτου Καθαρών Τεχνολογιών 

Παραγωγής Ενέργειας (ΙΚΤΕ) και του Ινστιτούτου Ενεργειακών 

Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (ΙΠΕΤ), που ιδρύονται µε την από 

18/7/2007 Ανακοίνωση του Υπ.Αν.  

6. Αποµάκρυνση των κατεδαφιστέων κτιρίων και των αχρήστων υλικών 

του χώρου, προκειµένου να υλοποιηθούν άµεσα οι µελέτες 

εφαρµογής και οι αναπλάσεις του περιβάλλοντος χώρου της ΑΕΒΑΛ. 

7. Επεξεργασία σχεδίων ανάπτυξης και προετοιµασία υποβολής 

προτάσεων για την αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων 

της 4Ης Προγραµµατικής περιόδου, του αναπτυξιακού νόµου, των 

Σ∆ΙΤ κλπ. 

8. Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση και υποστηρικτικές µελέτες για την 

επέκταση του ΒΙΟ.ΠΑ. και την ένταξη της ΑΕΒΑΛ στον νέο Νόµο περί 

Επιχειρηµατικών Πάρκων.  



ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ                                                                                                   26 

 

Πλεονεκτήµατα της ΑΕΒΑΛ ως θέσης εγκατάστασηςΠλεονεκτήµατα της ΑΕΒΑΛ ως θέσης εγκατάστασηςΠλεονεκτήµατα της ΑΕΒΑΛ ως θέσης εγκατάστασηςΠλεονεκτήµατα της ΑΕΒΑΛ ως θέσης εγκατάστασης    
 

 

Η προτεινόµενη θέση εγκατάστασης του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας και των επιµέρους 

τοµέων που προτείνονται να αναπτυχθούν στο Επιχειρηµατικό Πάρκο " ΑΕΒΑΛ " 

παρουσιάζει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία ενισχύουν 

σηµαντικά τη σκοπιµότητα αξιοποίησης της συγκεκριµένης περιοχής, µέσω της 

δηµιουργίας µιας επιχειρηµατικής υποδοµής. 

 

Πιο συγκεκριµένα : 

 

����    Εγγύτητα µε αστικό κέντροΕγγύτητα µε αστικό κέντροΕγγύτητα µε αστικό κέντροΕγγύτητα µε αστικό κέντρο. Η ΑΕΒΑΛ απέχει µόλις 2 χιλ. από την πόλη της 

Πτολεµα+δας, η οποία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο της περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει άµεση πρόσβαση 

σε µια σειρά από δηµόσιες και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες και 

εξυπηρετήσεις. Βέβαια, προβλέπεται η εγκατάσταση τέτοιου είδους 

υπηρεσιών µελλοντικά και στους χώρους της ΑΕΒΑΛ. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως υπάρχει άµεση εξυπηρέτηση της περιοχής, και συνεπώς και των 

επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν και κάλυψη αντίστοιχων αναγκών τους. 

 

����    ΣύνδΣύνδΣύνδΣύνδεση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών.εση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών.εση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών.εση µε τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών. Η σύνδεση µε τις 

χερσαίες υποδοµές µεταφορών είναι άµεση και έτοιµη. Η σύνδεση µε την 

Εγνατία Οδό είναι άµεση, µέσω του κλειστού αυτοκινητόδροµου, όπου ο 

κόµβος απέχει µόλις 1 χλµ. από το χώρο της ΑΕΒΑΛ. Μέσω της Εγνατίας οδού, 

η περιοχή συνδέεται µε τους άξονες Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (σύνδεση µε 

Αλβανία – διευρωπαHκός άξονας) και Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη (σύνδεση µε 

FYROM – πανευρωπαHκός διάδροµος). Επιπλέον, υπάρχει σιδηροδροµική 

γραµµή η οποία διέρχεται από το γήπεδο εγκατάστασης της ΑΕΒΑΛ και 

µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες µεταφοράς . Η ΑΕΒΑΛ µέσω της 

Εγνατίας Οδού έχει πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη , στο Αεροδρόµιο Μακεδονία 

, καθώς και στα Αεροδρόµια Κοζάνης και Καστοριάς. Συνεπώς η θέση της 

περιοχής, ως προς τα χερσαία δίκτυα µεταφορών την καθιστά 

προσπελάσιµη και ελκυστική για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 

 

����    Ύπαρξη αναγκαίων υποδοµώνΎπαρξη αναγκαίων υποδοµώνΎπαρξη αναγκαίων υποδοµώνΎπαρξη αναγκαίων υποδοµών. Στην περιοχή της ΑΕΒΑΛ υφίστανται όλες 

οι απαραίτητες υποδοµές. Συγκεκριµένα η περιοχή διαθέτει εσωτερικό οδικό 

δίκτυο, εσωτερικό σιδηροδροµικό δίκτυο µήκους, δίκτυο χηµικών και 

βιοµηχανικών υδάτων, δίκτυο όµβριων υδάτων, δύο δίκτυα ατµού, δίκτυο 

ψυκτικού νερού, δίκτυο νερού γενικής χρήσης, δίκτυο νερού τροφοδοσίας 
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λεβήτων, δίκτυο νερού αφαλάτωσης, δίκτυο αποχέτευσης και δίκτυα 

ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών. Παράλληλα για την εναρµόνιση µε τις 

σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις µελετάται ήδη και θα εκτελεστεί άµεσα η 

ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός των υφισταµένων δικτύων υποδοµής στο 

τµήµα των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΠΑ. Ως προς το θέµα του αποδέκτη των 

ανθρωπογενών και βιοµηχανικών λυµάτων, προβλέπεται η σύνδεση µε τις 

εγκαταστάσεις του Βιολογικού Σταθµού του ∆ήµου Πτολεµα+δας, ο οποίος 

είναι εν λειτουργία .  

 

Είναι λοιπόν προφανές ότι ο υψηλός αυτός βαθµός ετοιµότητας, δίνει σαφές 

πλεονέκτηµα στην περιοχή για τη λειτουργία της ως Επιχειρηµατικού Πάρκου. 

 

Τα προαναφερόµενα πλεονεκτήµατα και υποδοµές της περιοχής εγκατάστασης 

ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στα Κριτήρια Αξιολόγησης των Περιοχών για 

την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις 

σύγχρονες Μελέτες και Προδιαγραφές  καθώς και από το Νοµικό Πλαίσιο και 

ειδικότερα : 

 

����    Εγγύτητα σε αστικό κέντροΕγγύτητα σε αστικό κέντροΕγγύτητα σε αστικό κέντροΕγγύτητα σε αστικό κέντρο :   

o Πτολεµα+δα ,γεωγραφικό κέντρο Περιφέρειας ∆υτ.Μακεδονίας :  

σε απόσταση 2 χλµ.  

o Κοζάνη , διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο Περιφέρειας 

∆υτ.Μακεδονίας :  σε απόσταση 28 χλµ. , µέσω καθέτου άξονα 

Εγνατίας οδού. 

 

����    Γειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσηςΓειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσηςΓειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσηςΓειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης :  

o Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

o ΤΕΙ Κοζάνης, Κοίλα-Κοζάνης 

o Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη 

o Ινστιτούτο Ενέργειας ΕΚΕΤΑ/ΙΚΤΕΣΚ, Πτολεµα+δα 

 

����    Εξυπηρέτηση από διεθνή δίκτυα µεταφορών :Εξυπηρέτηση από διεθνή δίκτυα µεταφορών :Εξυπηρέτηση από διεθνή δίκτυα µεταφορών :Εξυπηρέτηση από διεθνή δίκτυα µεταφορών : 

o Εγνατία Οδός,  

o Σιδηροδροµικό δίκτυο 

o Αεροδρόµια Κοζάνης και Καστοριάς 

o Αεροδρόµιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 

 

����    Εξυπηρέτηση από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα :Εξυπηρέτηση από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα :Εξυπηρέτηση από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα :Εξυπηρέτηση από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα : Ο νοµός Κοζάνης 

βρίσκεται µεταξύ των νοµών µε τον υψηλότερο δείκτη 
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ευρυζωνικότητας (τιµή 4), τιµή η οποία εκφράζει υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 

 

    

Συνεπώς, τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της ΑΕΒΑΛ είναι Συνεπώς, τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της ΑΕΒΑΛ είναι Συνεπώς, τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της ΑΕΒΑΛ είναι Συνεπώς, τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της ΑΕΒΑΛ είναι 

αναµφισβήτητα, ιδιαίτερα µε την θεσµοθαναµφισβήτητα, ιδιαίτερα µε την θεσµοθαναµφισβήτητα, ιδιαίτερα µε την θεσµοθαναµφισβήτητα, ιδιαίτερα µε την θεσµοθέτηση και επικείµενη λειτουργία έτηση και επικείµενη λειτουργία έτηση και επικείµενη λειτουργία έτηση και επικείµενη λειτουργία 

του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας. του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας. του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας. του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας.     

    

    

Ο υψηλός βαθµός ετοιµότητας ως προς τις υποδοµές  και το Ο υψηλός βαθµός ετοιµότητας ως προς τις υποδοµές  και το Ο υψηλός βαθµός ετοιµότητας ως προς τις υποδοµές  και το Ο υψηλός βαθµός ετοιµότητας ως προς τις υποδοµές  και το 

συνεπαγόµενο χαµηλό κόστος επένδυσης «επιβάλλουν» την αξιοποίηση συνεπαγόµενο χαµηλό κόστος επένδυσης «επιβάλλουν» την αξιοποίηση συνεπαγόµενο χαµηλό κόστος επένδυσης «επιβάλλουν» την αξιοποίηση συνεπαγόµενο χαµηλό κόστος επένδυσης «επιβάλλουν» την αξιοποίηση 

του συγκεκριµένου χώρου, µέσω της ανάπτυξής του ως βιοµηχανικής και του συγκεκριµένου χώρου, µέσω της ανάπτυξής του ως βιοµηχανικής και του συγκεκριµένου χώρου, µέσω της ανάπτυξής του ως βιοµηχανικής και του συγκεκριµένου χώρου, µέσω της ανάπτυξής του ως βιοµηχανικής και 

επιχειεπιχειεπιχειεπιχειρηµατικής περιοχής.ρηµατικής περιοχής.ρηµατικής περιοχής.ρηµατικής περιοχής.    
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Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας στην ΠεριοχήΕνίσχυση της Επιχειρηµατικότητας στην ΠεριοχήΕνίσχυση της Επιχειρηµατικότητας στην ΠεριοχήΕνίσχυση της Επιχειρηµατικότητας στην Περιοχή    

 

Χωροθέτηση Επιχειρήσεων Χωροθέτηση Επιχειρήσεων Χωροθέτηση Επιχειρήσεων Χωροθέτηση Επιχειρήσεων     

 

Η σύγχρονη εµπειρία και πρακτική γύρω από το θέµα της βιοµηχανικής 

ανάπτυξης και η θέση σε ισχύ του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, υπαγορεύουν 

την χωροθέτηση συγκεκριµένων χώρων στους οποίους πρέπει να 

συγκεντρώνονται οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες µιας περιοχής. 

Οι λόγοι που επιβάλλουν µια τέτοια εξέλιξη ανάγονται σε οικονοµικούς και 

χωροταξικούς παράγοντες,, ωστόσο ο πιο σηµαντικός θεωρείται το γεγονός ότι η 

οικονοµική διαδικασία καθώς αναπτύσσεται απαιτεί όλο και περισσότερο χώρο. 

Η έντονη πίεση για διαθέσιµο χώρο πηγάζει από το γεγονός ότι το Πολεοδοµικό 

συγκρότηµα της Πτολεµα+δας είναι πλέον κορεσµένο και δεν προσφέρει 

ιδιαίτερες ευκαιρίες για την εγκατάσταση βιοτεχνιών, µικρών βιοµηχανιών και 

επαγγελµατικών εργαστηρίων. Πολλές τέτοιες επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες 

ή ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν πλησίον της Πτολεµα+δας, κάνοντας έτσι 

επιτακτική την ανάγκη χωροθέτησης και λειτουργίας Επιχειρηµατικού Πάρκου 

στην περιοχή, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες εγκατάστασης και 

µετεγκατάστασης βιοτεχνικών µονάδων και επαγγελµατικών εργαστηρίων που 

έως σήµερα εγκαθίστανται απρογραµµάτιστα, στον αστικό και περιαστικό ιστό 

(εντός ή εκτός) της πόλης. 

Η λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου Πτολεµα+δας. αναµένεται ότι θα δώσει 

άµεσες λύσεις σε πολλές από τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα 

θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη λύση άλλων σηµαντικών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει η πόλη της Πτολεµα+δας, όπως είναι τα έντονα κυκλοφοριακά 

προβλήµατα, ο θόρυβος, η ρύπανση κ.α. 

Η παροχή νέων οργανωµένων χώρων εγκατάστασης προς τις επιχειρήσεις της 

περιοχής θα συµβάλλει και στην αύξηση της απασχόλησης  και την διεύρυνση της 

παραγωγικής βάσης της περιοχής: 

����    Λόγω των νέων θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν τόσο  τις 

εγκατεστηµένες επιχειρήσεις που θα επεκτείνουν την δραστηριότητα τους, 

όσο  και στις νέες επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στην περιοχή και θα 

προσφέρουν νέα προHόντα και υπηρεσίες. 
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����    Λόγω των περιορισµών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στους χώρους 

όπου είναι εγκατεστηµένες σήµερα και δεν µπορούν να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους όπως θα επιθυµούσαν. 

 

����    Λόγω της αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και των 

βιοµηχανικών και τεχνολογικών εµπειριών και επιτευγµάτων της περιοχής 

(∆ΕΗ, Τηλεθέρµανση, Ενεργειακό – Ερευνητικό Κέντρο ∆υτ.Μακεδονίας κλπ.) 

 

����    Λόγω της δηµιουργίας του Πόλου Καινοτοµίας και Ενέργειας που θα 

αποτελέσουν το ευνοHκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της νέας 

επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, συµπληρωµατικά και παράλληλα  

µε την λειτουργία των εξορυκτικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της 

∆ΕΗ.  

 

Στο θέµα της απασχόλησης δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν και οι ανάγκες σε 

ανθρώπινο δυναµικό που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια µελέτης και 

κατασκευής των έργων και λειτουργίας των νέων τοµέων και υποστηρικτικών 

δοµών της ΑΕΒΑΛ, και οι οποίες θα καλυφθούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από 

εργαζόµενους της περιοχής αλλά και από έγκριτα ιδρύµατα της χώρας µας   

(εργάτες, τεχνίτες, µηχανικοί, ειδικοί επιστήµονες, σύµβουλοι κλπ). 

 

 

Επίτευξη οικονοµιών συσπείρωσηςΕπίτευξη οικονοµιών συσπείρωσηςΕπίτευξη οικονοµιών συσπείρωσηςΕπίτευξη οικονοµιών συσπείρωσης    

 

Η σύγχρονη εµπειρία και πρακτική γύρω από το θέµα της βιοµηχανικής 

ανάπτυξης, επιβάλλει την χωροθέτηση συγκεκριµένων χώρων, στους οποίους 

πρέπει να συγκεντρώνονται οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες µιας 

περιοχής. Με τον τρόπο αυτό και µέσω της παροχής µιας σειράς υποδοµών και 

διευκολύνσεων σ` αυτούς τους χώρους εγκατάστασης, ενισχύεται η βιοµηχανική 

ανάπτυξη µιας περιοχής και επιτυγχάνονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, 

τα οποία εκφράζονται µέσα από τις οικονοµίες συσπείρωσης. 

Οι οικονοµίες συσπείρωσης είναι διάφορα πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται 

από την τοπική συσπείρωση περισσότερων επιχειρήσεων. ∆ιακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες : 

1) πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την επέκταση της παραγωγής 

µιας επιχείρησης σε µια καθορισµένη τοποθεσία (οικονοµίες κλίµακας – 

large scale economics), 



ΑΕΒΑΛ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ                                                                                                   31 

2) πλεονεκτήµατα που προκαλούνται από την τοπική συγκέντρωση οµοειδών 

επιχειρήσεων (localization economics) και  

3) πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται από την τοπική συγκέντρωση 

επιχειρήσεων διάφορων κλάδων δραστηριότητας (urbanization economics). 

Λόγω παροχής έτοιµης υποδοµής µε χαµηλό κόστος, δηµιουργίας εξωτερικών 

οικονοµιών κλίµακας και υιοθέτησης του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας και της ΑΕΒΑΛ σαν 

ενιαίας µονάδας, η αντιµετώπιση των προβληµάτων κάνει πιο εύκολη την λύση 

τους. 

Ειδικότερα, το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας που αποτελεί την πρώτη φάση ανάπτυξης 

του Επιχειρηµατικού Πάρκου "ΑΕΒΑΛ"  θα επιλύσει µια σειρά από προβλήµατα 

των επιχειρήσεων που αφορούν το management και την αναποτελεσµατική 

κρατική δράση. Επιπλέον : 

����    θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης 

����    θα ενισχύσει τις επενδύσεις, θα διαφοροποιήσει την βιοµηχανική υποδοµή 

και την ανάπτυξη των βιοµηχανικών συµπλεγµάτων 

����    θα αυξήσει την παραγωγικότητα 

����    θα βελτιώσει τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας και  

����    θα µειώσει το µεταφορικό κόστος 

 

Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεµα+δας σε πρώτη φάση , 

καθώς και η ανάληψη προσφοράς των υπηρεσιών Marketing, οργάνωσης 

επιχειρήσεων και πληροφόρησης από τον αντίστοιχο φορέα, σε δεύτερη φάση , 

αναµένεται να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο όλες τις κατηγορίες – πλέον – των 

οικονοµιών συσπείρωσης, που ακόµη και µε τις απαισιόδοξες προβλέψεις για 

εξέλιξη ορισµένων µεγεθών (πληθωρισµός, εργατικές αµοιβές κλπ) θα 

ωφελήσουν σηµαντικά τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις. 

 

 

Συµβολή στην αναπτυξιακή πορεία του Νοµού ΚοζάνηςΣυµβολή στην αναπτυξιακή πορεία του Νοµού ΚοζάνηςΣυµβολή στην αναπτυξιακή πορεία του Νοµού ΚοζάνηςΣυµβολή στην αναπτυξιακή πορεία του Νοµού Κοζάνης    

 

Η δηµιουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου στην Πτολεµα+δα εκτιµάται ότι συµβάλλει 

ουσιαστικά στην γενικότερη προσπάθεια ανάσχεσης της αναπτυξιακής 

µονοµέρειας λόγω της κυριαρχίας της λιγνιτικής εκµετάλλευσης και των 
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κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο απόρροια των 

εξής λόγων : 

� Ο αγροτικός τοµέας στο σύνολό του χαρακτηρίζεται από χαµηλή 

παραγωγικότητα και ακολουθεί µία φθίνουσα πορεία, µε ιδιαίτερα 

προβλήµατα στην παραγωγή προHόντων όπως ο καπνός, τα όσπρια και 

τα κτηνοτροφικά προHόντα. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο νοµό 

σηµειώνει µέτριες επιδόσεις ενώ η δραστηριότητα της αλιείας συνεχίζει 

να είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. 

� Εξαιτίας της κυριαρχίας της γούνας και της παραγωγής ενέργειας και 

ορυκτών οι υπόλοιποι µεταποιητικοί κλάδοι αποτελούνται από µικρές 

σχετικά βιοτεχνίες µε µεγάλη διασπορά και µη ευέλικτα επίπεδα 

λειτουργία. Η παρατεταµένη ύφεση του πρωταγωνιστικού για την τοπική 

οικονοµία κλάδου της γούνας δεν αφήνει σηµαντικά περιθώρια 

ανάκαµψης στην τοπική οικονοµία. 

� Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, σε σχέση 

µε το σύνολο της χώρας και η συνεχιζόµενη αδυναµία καθετοποίησης 

παραγωγής και αποτελεσµατικής προώθησης των τοπικών προHόντων. 

� Η ανάπτυξη του παραεµπορίου, το οποίο έχει δηµιουργήσει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα στις εµπορικές επιχειρήσεις της περιοχής. 

� Οι εφαρµοσθείσες πολιτικές ενισχύσεων όσον αφορά την προσέλκυση 

επενδύσεων στο Νοµό. 

 

Συνεπώς είναι σκόπιµο να προχωρήσει κάθε ενέργεια υποστήριξης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή, κατεύθυνση στην οποία η 

θεσµοθέτηση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου στην πρώην 

Λιπασµατοβιοµηχανία ΑΕΒΑΛ εξυπηρετεί και υποστηρίζει , διότι πληροί όλα τα 

κριτήρια της νέας επιχειρηµατικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. 
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ΖΖΖ111   ΒΒΒΙΙΙΟΟΟΠΠΠΑΑΑ   ΠΠΠΤΤΤΟΟΟΛΛΛΕΕΕΜΜΜΑΑΑΪΪΪ∆∆∆ΑΑΑΣΣΣ   

ΖΖΖ222   ΖΖΖΩΩΩΝΝΝΗΗΗ   ΜΜΜΟΟΟΥΥΥΣΣΣΕΕΕΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   –––   ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

ZZZ333   ΖΖΖΩΩΩΝΝΝΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΚΚΚΟΟΟΜΜΜΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΟΟΟΥΥΥ   

ZZZ444   ΖΖΖΩΩΩΝΝΝΗΗΗ   ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΥΥΥΘΘΘΕΕΕΡΡΡΩΩΩΝΝΝ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝ   (((ΖΖΖ...ΕΕΕ...ΣΣΣ...)))   

ZZZ555   ΖΖΖΩΩΩΝΝΝΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

ZZZ666   ΖΖΖΩΩΩΝΝΝΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΑΑΑΘΘΘΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   ΒΒΒΑΑΑΡΡΡΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟΧΧΧΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΒΑΛΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΒΑΛΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΒΑΛΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΒΑΛ    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Άποψη από Βορειοανατολικά - οδική σύνδεση µε την πόλη της Πτολεµαΐδας 
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Άποψη από Ανατολάς  – στο βάθος ο ΑΗΣ/∆ΕΗ Πτολεµαϊδας 
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Άποψη από Βορειοδυτικά 
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Άποψη από ∆υσµάς 

 



 

 

 
 
 Άποψη του κτιρίου ∆ιοικήσεως, το οποίο θα ανακαινιστεί και βρίσκεται εντός της Ζώνης 

∆ιοίκησης και Εκπαίδευσης.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Άποψη του κτιρίου, όπου στεγάζεται το Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών 
Καυσίµων. Το κτίριο βρίσκεται εντός της Ζώνης ∆ιοίκησης και Εκπαίδευσης. 
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Κτίριο εντός της Ζώνης Ενεργειακού-Βιοµηχανικού Μουσείου, το οποίο θα ανακαινιστεί. 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


