
Έργα με χρθματοδότθςθ από το 
ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν  Περιφερειακι 

Ενότθτα Κοηάνθσ  

όκουτθσ Γιάννθσ 
Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Κοηάνθσ  



Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

χεδιάςαμε, ςυμφωνήςαμε και προγραμματίςαμε ζνα ολοκλθρωμζνο master 

plan ςτον (πρϊθν) Νομό Κοηάνθσ που είχε ςαν ςτόχο: 

 τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν 

 τθν προςταςία των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων 

 τθν αξιοποίθςθ οικονομιϊν κλίμακασ  μζςω τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ 

λυμάτων κατά ομάδεσ οικιςμϊν  

 τθν οικονομικότερθ, κατά το δυνατόν, λειτουργία των Εγκαταςτάςεων 

Επεξεργαςίασ Λυμάτων και των αγωγϊν μεταφοράσ αυτϊν μετά τθν 

καταςκευι τουσ 

 τθν τόνωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των λιμνϊν μασ  



Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

Κινητήρια δφναμη:  
       θ ςυνεργαςία μασ για το κοινό ςχζδιο  

       ε εξζλιξθ ςειρά ζργων που αλλάηουν τα περιβαλλοντικά δεδομζνα ςτθν 

Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ ωσ αντιςτάκμιςμα ςτθν ζντονθ περιβαλλοντικι 

υποβάκμιςθ του άξονα Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ. 

 To ςυνολικό ςχεδιαςμό για τθ διαχείριςθ των λυμάτων υλοποιοφν και οι 

Διμοι ωσ Δικαιοφχοι, είτε μζςω του ΕΠΠΕΡΑΑ είτε μζςω του ΠΕΠ Δυτικισ 

Μακεδονίασ. 

 υνζπεια των ανωτζρω είναι και θ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ 

κατά τθν καταςκευαςτικι περίοδο κακϊσ και κατά τθ λειτουργία των 

υπόψθ ζργων. 



Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

      Εξαιρετικισ ςθμαςίασ παρζμβαςθ θ αποκατάςταςθ τθσ περιοχισ των 

Μεταλλείων Αμιάντου Βόρειασ Ελλάδασ (ΜΑΒΕ) ςυνολικισ ζκταςθσ 

περίπου 4.200 ςτρ. με τθν υλοποίθςθ διαδοχικϊν ζργων. 

 Ξεκινιςαμε από τη διαμόρφωςη μεθοδολογίασ ςε ότι αφορά ςτθ 

διαχείριςθ των αμιαντοφχων υλικϊν με τθ ςυνδρομι του 

προγράμματοσ LIFE και τθν εφαρμόςαμε, με τθ χρθματοδότθςθ 

από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 Ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 24,0 εκατ. € ολοκλθρϊκθκαν ι 

βρίςκονται ςε φάςθ ολοκλιρωςθσ. 

 

 

 



Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 

     Ανακοινϊκθκε από τον Αναπλθρωτι Τπουργό Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ  και 

Κλιματικισ Αλλαγισ  κ. Καλαφάτθ ταφρο θ ζνταξθ ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ τθσ 

«Εξυγίανςθσ και αποκατάςταςθσ των κτιριακών εγκαταςτάςεων και του 

περιβάλλοντα χώρου των ΜΑΒΕ» προχπολογιςμοφ 17,6 εκατ. € που 

περιλαμβάνει : 

 Καθαριςμό των κτιρίων από αμίαντο 

 Αποκατάςταςη του περιβάλλοντα χώρου 

 Καταςκευή ΧΤΣΑ που θα δζχεται τον αμίαντο από τισ εγκαταςτάςεισ των ΜΑΒΕ 

 Ζργα πραςίνου 

 Αρδευτικό ςφςτημα 

 Διαμόρφωςη περιβάλλοντα χώρου 

 Παρακολοφθηςη των περιβαλλοντικών παραμζτρων κατά την καταςκευαςτική 
περίοδο 



ΕΠΠΕΡΑΑ:  Άξονασ 04, "Προςταςία Εδαφικών 
υςτημάτων- Διαχείριςη τερεών Αποβλήτων" 

      Θ παρζμβαςι μασ ςτθν περιοχι των 
ΜΑΒΕ αποτελεί ίςωσ τθ 

 

       μεγαλφτερθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενθ 
περιβαλλοντικι δράςθ  

  

      και με τον τρόπο αυτό 
ςυμβάλλουμε ςτον ςτρατθγικό 
ςτόχο τθσ Περιφζρειάσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ για βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ και τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ.  

 
        τοιχεία προόδου υλοποίηςησ του Προγράμματοσ 

ΕΠΠΕΡΑΑ από το site www.epperaa.gr 



Α/Α Σίτλοσ Έργου 
Προχπολογιςμόσ 

Μελζτθσ ςε 
εκ. € 

Ωριμότθτα / 
Φάςθ 
ζργου 

1 Αποκατάςταςθ αποκζςεων των μεταλλείων ΜΑΒΕ ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ 6,2 Ολοκληρώθηκε 

2 Ολοκλιρωςθ ζργου: Αποκατάςταςθ αποκζςεων των μεταλλείων ΜΑΒΕ 
ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ 

14,15 Τλοποιείται 

3 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων οικιςμοφ Νεάπολθσ Π.Ε. Κοηάνθσ 1,9 Τλοποιείται 

4 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Ενότθτασ οικιςμοφ Βελβεντοφ και 
Κεντρικόσ Αποχετευτικόσ Αγωγόσ Βελβεντοφ Π.Ε. Κοηάνθσ 

3,5 Τλοποιείται 

5 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων ερβίων και Κεντρικοί 
Αποχετευτικοί Αγωγοί ερβίων και Πλατανορζματοσ  Π.Ε. Κοηάνθσ 

4,5 Τλοποιείται 

6 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Διμου Αςκίου Ν. Κοηάνθσ και 
Εξωτερικά Αποχετευτικά Δίκτυα οικιςμοφ Γαλατινισ, Εράτυρασ και 
Καλονερίου προσ Νζα ΕΕΛ Διμου Αςκίου 

8,9 Τλοποιείται 

7 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχζτευςθσ 
ακακάρτων ιάτιςτασ 

5,1 Τλοποιείται 

8 Εξυγίανςθ, αποκατάςταςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και περιβάλλοντοσ 
χϊρου αμιάντου των ΜΑΒΕ και  καταςκευι ΧΤΣΑΜ 

17,6 Ζνταξη Πράξησ 

ΤΝΟΛΟ 61,85 εκ. € 

ΕΝΣΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΠΕ 
ΚΟΖΑΝΗ 



ΤΠΟΒΛΗΘΕΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗ 

Α/Α Σίτλοσ Έργου 
Προχπολογιςμόσ 
Μελζτθσ ςε  εκατ.€ 

Ωριμότθτα / 
Φάςθ 
ζργου 

1. Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
Λιβαδεροφ  Π.Ε. Κοηάνθσ 

1,6 Κατάκεςθ  
πρόταςθσ 

2. Κεντρικόσ Αποχετευτικόσ Αγωγόσ 
Λιβαδεροφ  Π.Ε. Κοηάνθσ 

0,35 Κατάκεςθ  
πρόταςθσ 

3. Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
Σςοτυλίου Π.Ε. Κοηάνθσ 

2,0 Κατάκεςθ  
πρόταςθσ 

4. Κεντρικόσ Αποχετευτικόσ Αγωγόσ 
Σςοτυλίου Π.Ε. Κοηάνθσ 

1,1 Κατάκεςθ  
πρόταςθσ 

ΤΝΟΛΟ  5,05 εκ. € 



υνεργαςία 
    Για τθν επόμενθ Προγραμματικι Περίοδο 2014-2020, 

προγραμματίηουμε, ςχεδιάηουμε, μελετοφμε και 
ωριμάηουμε ζργα τα οποία ςτόχο ζχουν:   

 Σην προςταςία του περιβάλλοντοσ και την προώθηςη τησ 
αποδοτικότητασ των πόρων  

 Σην προώθηςη τησ προςαρμογήσ ςτισ κλιματικζσ 
αλλαγζσ, τησ πρόληψησ και τησ διαχείριςησ του κινδφνου 

Σην ενίςχυςη τησ μετάβαςησ προσ την ανάπτυξη μιασ 
οικονομίασ χαμηλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνθρακα 
ςε όλουσ τουσ τομείσ δραςτηριότητασ τησ περιοχήσ 



 

 

 

Ευχαριςτώ πολφ για τθν προςοχι ςασ 


