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Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί για μένα και αρκετά στελέχη της 

κυβέρνησης ένα πολύ γνώριμο χώρο. Γνωριζόμαστε από την 

προσπάθεια να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Γνωριζόμαστε και από το κοινό μας όραμα να τονώσουμε τη 

Δυτική Μακεδονία και να την καταστήσουμε πόλο δημιουργικής 

πρωτοβουλίας και ανάπτυξης στη Βόρειο Ελλάδα και τα 

Βαλκάνια.

Η παρουσία μας εδώ έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Αφενός ήρθαμε 

να ενημερωθούμε για την πρόοδο του αναπτυξιακού μας 

προγράμματος και να δούμε επί τόπου το έργο που εκτελείται. 

Έργο αισθητό, που μεταμορφώνει μέρα με τη μέρα τη Δυτική 

Μακεδονία, ώστε να γίνει μια ισχυρή περιφέρεια της Ελλάδας. 

Επιπλέον, ήρθαμε εδώ για να αναπτύξουμε έναν άμεσο και 

εποικοδομητικό διάλογο με τις παραγωγικές και κοινωνικές 

δυνάμεις της περιοχής, με τον κόσμο της Περιφέρειας.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια πολλά πράγματα 

έχουν αλλάξει στον κόσμο. Αλλωστε, ζείτε και βιώνετε 

καθημερινά τις αλλαγές στο Βαλκανικό μας περίγυρο. Γνωρίζετε



ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, 

από το διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό. Βλέπετε ότι ενεργούμε 

συστηματικά για τη βελτίωση της οικονομίας μας, τον 

εκσυγχρονισμό, τη σύγκλιση της οικονομίας, για να 

προχωρήσουμε τα έργα που θα δώσουν θέσεις εργασίας σε 

άνεργους και για να βελτιώσουμε τις κοινωνικές μας υποδομές. 

Η επιτυχία μας θα έχει αντίκτυπο σε κάθε πολίτη, γιατί η 

κυβέρνησή μας επενδύει στη σύζευξη ανάπτυξης και κοινωνικής 

συνοχής.

Γι’ αυτό αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της υλοποίησης του 

προγράμματος μας με γοργούς ρυθμούς, αποτελεσματική 

διαχείριση, και διαφανείς διαδικασίες σε όλη τη χώρα και κάθε 

περιφέρεια χωριστά. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε μακροχρόνιο σχέδιο 

ανάπτυξης για κάθε ελληνική περιφέρεια.

Πριν αναφερθώ στην πολιτική της κυβέρνησής μας για τα 

αναπτυξιακά έργα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και τις 

άλλες δράσεις που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, θέλω να 

αναφερθώ σύντομα σε ορισμένα σημεία που αφορούν κεντρικές 

πολιτικές και οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης, ώστε να 

πραγματώσουμε το όραμά μας για την περιοχή αυτή και για το 

σύνολο της χώρας.



Σε ό,τι αφορά τους στόχους μας στα Βαλκάνια, η κυβέρνηση 

ασκεί πολύπλευρη πολιτική. Στοχεύουμε στην προώθηση της 

ειρήνης, της ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης και 

συνεργασίας, στην πρόοδο όλων των λαών της περιοχής και 

στην ανάδειξη των Βαλκανίων σε πόλο ανάπτυξης, ειρήνης και 

πολιτισμού.

Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε και στηρίζουμε πρωτοβουλίες για 

συνεργασίες κυρίως στις κατασκευές, στις επικοινωνίες, στην 

ενέργεια, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην τεχνική και 

ανθρωπιστική βοήθεια. Τα Βαλκάνια ανάγονται σε μείζονα χώρο 

δυναμισμού των ελληνικών εξαγωγών, με θετικότατες 

επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. 

Εξελίσσονται επίσης σε πεδίο ευρύτερων και πολύπλευρων 

συνεργασιών με μεγάλες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η 

Βόρειος Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει περαιτέρω τις 

δυνατότητές της για ενίσχυση της παρουσίας της στα Βαλκάνια 

και η Δυτική Μακεδονία έχει το μερίδιό της στην προσπάθεια 

αυτή.

Σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή μας πορεία, πιστεύουμε ότι τόσο 

η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων, όσο και η 

μεγιστοποίηση κάθε προοπτικής ανάπτυξης και προόδου 

διασφαλίζονται με συμμετοχή στον κεντρικό πυρήνα της 

Ένωσης. Γι’αυτό επιδιώκουμε την έγκαιρη συμμετοχή στην τρίτη



φάση της ΟΝΕ, τον αυριανό κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ισότιμη παρουσία στις 

ευρωπαϊκές εξελίξεις, τη δυνατότητα να συναποφασίζουμε και 

να επηρεάζουμε τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις της 

Ένωσης.

Η ισότιμη ένταξη στην ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική 

ενοποίηση δεν είναι καταναγκασμός ή εξωτερική επιταγή. Το 

αντίθετο. Αποτελεί εθνική επιλογή και μάλιστα στρατηγικής 

σημασίας. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να βρεθεί στο περιθώριο 

της Ευρώπης. Γνωρίζει ότι το συμφέρον της χώρας, είναι να 

βρισκόμαστε στο κέντρο των αποφάσεων και να επηρεάζουμε 

καθοριστικά τις αποφάσεις που μας αφορούν. Γνωρίζει ότι άν 

δεν πετύχουμε τους στόχους μας για τη δημοσιονομική 

εξυγίανση, τη δυναμική ανάπτυξη και τη συμμετοχή στις 

ευρωπαϊκές εξελίξεις το τίμημα θα είναι βαρύ σε ότι αφορά τις 

επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, αλλά και στη διεθνή 

θέση της χώρας.

Οι αναπτυξιακές επιδόσεις της οικονομίας το 1997 έφεραν το 

μέσο Έλληνα πολίτη πιο κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό βιοτικό 

επίπεδο, για δεύτερο κατά σειρά έτος. Η πραγματική σύγκλιση, 

χρόνο με το χρόνο, εμπεδώνεται με θετικές συνέπειες για όλους. 

Οι προσπάθειες και οι θυσίες του Έλληνα πολίτη αποδείχθηκαν 

μια επένδυση για το μέλλον. Τα οφέλη της έχουν ήδη αρχίσει να



επιστρέφονται σ’ αυτόν. Ομως, βρισκόμαστε σε μια τροχιά, που 

απαιτεί ακόμα καλύτερες επιδόσεις, μέχρι να πλησιάσουμε το 

επίπεδο της σύγκλισης των άλλων χωρών.

Η επιλογή της χώρας μας για συμμετοχή στην ΟΝΕ το 2000 και 

η ανάληψη των Ολυμπιακών αγώνων το 2004 σηματοδοτούν 

δύο εξελίξεις μέγιστης σημασίας για τη χώρα. Πολλοί νομίζουν 

ότι οι Ολυμπιακοί σημαίνουν έργα μόνον για το κέντρο. Όμως η 

ανάληψη της Ολυμπιάδας θα οδηγήσει σε μια επενδυτική 

κινητοποίηση που θα ευνοήσει το σύνολο της χώρας. Θα 

δημιουργηθούν ευνοϊκότεροι όροι για ξένες επενδύσεις, 

τουρισμό, ζήτηση προϊόντων, εισοδήματα και απασχόληση. Η 

κάθε περιφέρεια της χώρας θα αντλήσει οφέλη. Γι’ αυτό 

χρειάζεται σωστή αντίληψη και έγκαιρη προετοιμασία σε τοπικό, 

νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. Να αναπτυχθούν 

πρωτοβουλίες, πέρα από αυτές της Κεντρικής Διοίκησης.

Η συγκρότηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, που να 

εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και 

ταυτόχρονα να στηρίζεται σε μια υγιή-ανταγωνιστική λειτουργία, 

αναδεικνύεται σε κρίσιμη επιλογή της κυβέρνησής μας. Θέλουμε 

ένα κράτος που να λειτουργεί με λιγότερο κόστος, και δεν θα 

σπαταλά πολύτιμους πόρους. Θέλουμε μια συνεκτική και 

παραγωγική διοίκηση σε όλα τα επίπεδά της, η οποία να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.



Πιστεύουμε ότι είναι πια η ώρα να αναστραφεί η συγκεντρωτική 

πυραμίδα της κεντρικής Διοίκησης. Πιστεύουμε ότι η περιφέρεια 

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κράτος της ανάπτυξης και της 

προόδου. Θέλουμε τις τοπικές κοινωνίες με περισσότερη 

αυτονομία, με περισσότερη δύναμη, με περισσότερους πόρους, 

με μεγαλύτερη δημιουργικότητα.

Γι’ αυτό ενισχύσαμε τους θεσμούς της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αποκέντρωσης, ώστε να 

υπάρχει ένα Κράτος αποκεντρωμένο και ισχυρό που να μπορεί 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Γι’ αυτό προχωρούμε το 

σχέδιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να 

αποκτήσουν περισσότερη δυναμική. Μάλιστα, ολοκληρώνονται 

οι διαδικασίες ώστε και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι 

Δήμοι να ενισχυθούν με επιστημονικό προσωπικό και να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανάγκες τους.

Προχωράμε παρά τις ποικίλες αντιδράσεις. Δεν μπορούμε να 

αναβάλουμε την ανάπτυξη, να καθυστερούμε τις προτεραιότητες, 

να μεταθέτουμε τις λύσεις και να παρακάμπτουμε τις ανάγκες, 

για να εξυπηρετηθούν κάποιες μικροσκοπιμότητες και 

προσωπικά συμφέροντα. Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να 

υπερβούν τις όποιες παγιωμένες αντιλήψεις δημιουργούν τριβές 

σ’ αυτή τη σημαντική προσπάθεια μεταρρύθμισης και 

ανάπτυξης.



Παράλληλα, όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη 

μεταρρύθμιση αυτή δεν καταργούνται, ούτε μεταφέρονται χωριά. 

Δεν καταργούνται ονόματα και ιστορία. Δεν θα απορροφηθούν 

από την έδρα, ούτε θα ταλαιπωρούνται μετακινούμενοι προς την 

έδρα μιας υποτιθέμενης δημοτικής γραφειοκρατίας. Κανένας 

κάτοικος δεν θα χάσει διευκολύνσεις, ασφαλιστικές, φορολογικές 

και άλλες, που είχε σήμερα εξαιτίας του ότι κατοικούσε σε χωριό.

Αντίθετα, στόχος μας είναι κάθε περιφέρεια να αναδειχθεί σε 

αυτοδύναμη πολιτική, διοικητική, αναπτυξιακή, πολιτιστική και 

κοινωνική οντότητα.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Το ειδικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία 

αναδεικνύεται μέσα από πρωτοβουλίες και έργα που συνδέονται 

άρρηκτα με τη συνολική αντίληψη για τις προοπτικές και τη 

στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής. Η υλοποίηση του 

προγράμματος μας δημιουργεί προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 

της περιοχής στην εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη, ενώ της 

επιτρέπει να διεκδικήσει δυναμικότερο ρόλο στη νέα 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται.Η απομόνωση, η 

αποεπένδυση, το αίσθημα αδικίας, η ανασφάλεια του πολίτη και 

του εργαζόμενου, καλούνται να δώσουν τη θέση τους σε μια



ευρύτερη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ένταξη και 

επικοινωνία, στη σιγουριά, και στην ελπίδα.

Στο διάστημα από το 1994 και μέχρι τα τέλη του αιώνα θα έχουν 

διατεθεί για Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα στη Δυτική 

Μακεδονία, από διασφαλισμένους πόρους του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης, αλλά και μέσω εθνικών πρωτοβουλιών, 

τουλάχιστον 700 δις δρχ., στα οποία προστίθενται και σοβαρά 

νέα ενεργειακά έργα. Άλλωστε και με το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης θα δούμε τις ανάγκες που χρειάζονται να 

συμπληρωθούν, ώστε να δοθεί ολοκληρωμένη αναπτυξιακή 

ταυτότητα στο σύνολο της χώρας και στη Δυτική Μακεδονία.

Αναφορικά με τις επιμέρους στρατηγικές παρεμβάσεις της 

κυβέρνησής μας για τη Δυτική Μακεδονία υλοποιούμε τέσσερις 

βασικούς άξονες δράσης:

Ι.Τον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρωση μεταφορικών και 

επικοινωνιακών υποδομών εθνικής και τοπικής εμβέλειας, που 

είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του οικονομικού και 

κοινωνικού κλίματος στη Δυτική Μακεδονία, τη δημιουργία 

πρόσθετων ευκαιριών επικοινωνίας τόσο μέσα στην περιφέρεια, 

όσο και με ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους.

2. Την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε κόμβο της 

“Ενεργειακής Εγνατίας”.



3. Την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών περιβάλλοντος, την 

καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, καθώς 

και την αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων.

4. Τη στήριξη και ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων, για 

την άμβλυνση των ανισοτήτων και τη μείωση των αντιθέσεων 

στην περιοχή, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικός πόλος 

οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών στη Βόρειο Ελλάδα και 

τη Βαλκανική ενδοχώρα.

Αναμφίβολα, τα τρία πιο σημαντικά προβλήματα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε στη Δυτική Μακεδονία είναι η καταπολέμηση 

της ανεργίας, η βελτίωση της θέσης του αγρότη και η στήριξη 

του παραγωγικού ιστού της περιοχής.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ξέρουμε ότι υποφέρει από 

υψηλό επίπεδο ανεργίας. Γι’ αυτό και το πρόβλημα αυτό 

βρίσκεται στο κέντρο των πολιτικών μας και θα μας 

απασχολήσει και στο σχεδιασμό των νέων πολιτικών. Το 

επενδυτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης στην Περιφέρεια, οι 

επενδύσεις των δημόσιων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα 

Καποδίστριας, η σύναψη Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης 

αποτελούν δράσεις που από διαφορετικό σημείο εκκίνησης 

στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν το κρίσιμο αυτό πρόβλημα,



που πλήττει ιδιαίτερα νέους, γυναίκες και άλλες ειδικές 

κατηγορίες του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και της 

περιοχής.

Πιστεύουμε, ότι μέσα από την μακροοικονομική πολιτική της 

σταθεροποίησης, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, την 

προώθηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας 

και τη φιλόδοξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δημιουργούμε 

θετικούς όρους αντιμετώπισης της ανεργίας και διασφάλισης των 

θέσεων απασχόλησης.

Ο αγροτικός τομέας θέλουμε να αποτελέσει σοβαρό μοχλό 

ανάπτυξης. Γι’αυτό στο χρόνο που πέρασε, η κυβέρνηση 

προχώρησε σε όλες τις ρυθμίσεις εκείνες ώστε να πετύχουμε 

την ενίσχυση του νέου αγρότη, την τόνωση των αγροτικών 

επενδύσεων, τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και 

εκπαίδευσης στην ύπαιθρο και την εξασφάλιση στον αγρότη της 

σιγουριάς στην τρίτη ηλικία. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

διαπραγματευόμαστε συνεχώς τα συμφέροντα των αγροτών 

μας.

Τα έργα και οι παρεμβάσεις μας στην Περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας έχουν πρωτόγνωρη έκταση. Πέρα από το 

εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα, διαθέτουμε άλλα 245 δις 

δρχ. για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τους σεισμούς,



για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης των Νομών 

Γρεβενών-Κοζάνης, για το Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης 

Φλώρινας-Καστοριάς, για κόστος δανείων σε ότι αφορά 

κατασκευές και επισκευές κατοικιών, καθώς και για κόστος 

κεφαλαίων κίνησης επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών. 

Υλοποιούμε επενδύσεις σε υποδομές και σε ανθρώπινο 

δυναμικό, που δημιουργούν σοβαρά πλεονεκτήματα για την 

περιοχή. Αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα ζητήματα των νομών 

Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και του Δήμου Καστοριάς 

εγκρίναμε ενισχυμένα κίνητρα με την υπαγωγή τους στις 

φθίνουσες περιοχές. Προωθούμε ένα πλέγμα Τοπικών 

Συμφώνων Απασχόλησης στους νομούς Φλώρινας και Κοζάνης, 

που στόχο έχουν να τονώσουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και 

να ανακουφίσουν τις τοπικές κοινωνίες από το σοβαρό 

πρόβλημα της ανεργίας.

Σε ό,τι αφορά τις μεταφορικές και επικοινωνιακές υποδομές, που 

αποτελούν τον πρώτο κεντρικό άξονα δράσης μας, στόχος 

μας είναι να διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα και να 

στηρίξουμε τη διάχυση της ανάπτυξης στην περιοχή. Οι νέες 

αυτές υποδομές συμπληρώνουν σε σημαντικό βαθμό τις 

υφιστάμενες. Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής 

για τα επόμενα χρόνια. Μειώνουν το κόστος σε ότι αφορά στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων και στη διαβίωση των κατοίκων.



Στηρίζουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και 

του ειδικού τουρισμού.

Με την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών υποδομών η περιοχή 

συνδέεται επικοινωνιακά με τα Βαλκάνια και την Κεντρική 

Ευρώπη προς Βορρά. Όπως και η Θράκη, έτσι και η Δυτική 

Μακεδονία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

σχέσεών μας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. 

Ταυτόχρονα, ικανοποιούνται βασικά αιτήματα των κατοίκων της 

Δυτικής Μακεδονίας για τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση 

ατόμων και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών 

κέντρων της Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Εγνατία Οδός καθίσταται “Οικονομικός Διάδρομος” 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης, δημιουργώντας μια προοπτική για 

δυναμική και πολύπλευρη ανάπτυξη σε τέσσερις περιφέρειες και 

δεκαέξι νομούς της χώρας. Το έργο της Εγνατίας προχωρεί. 

Μέρα με τη μέρα γίνεται πραγματικότητα.

Για το έργο της Εγνατίας στη Δυτική Μακεδονία μέχρι σήμερα 

έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή περίπου 68 

χιλιόμετρα με προϋπολογισμό 57 δις δρχ. Η δημοπράτηση των 

εργολαβιών στο τμήμα Παναγιά-Γρεβενά θα προχωρήσει τελικά 

προς το τέλος του α’ εξαμήνου 1998. Μέσα στο 1997 θα 

προωθηθούν για άμεση δημοπράτηση οι εργολαβίες για τους



κόμβους Κοζάνης και Σιάτιστας, ενώ στις αρχές 1998 πρόκειται 

να δημοπρατηθεί το τμήμα Πολύμηλος-Βέροια. Σε ότι αφορά 

τους κάθετους άξονες στην περίπτωση Σιάτιστας- 

Κρυσταλλοπηγής, για τις δύο εργολαβίες που απομένουν, 

αναμένεται η δημοπράτηση στις αρχές του 1998, ενώ στον 

άξονα Φλώρινα-Κοζάνη-όρια Ν.Λάρισας έχουν ολοκληρωθεί ή 

βρίσκονται σε φάση κατασκευής 63 χιλιόμετρα προϋπολογισμού 

περίπου 30 δις. δρχ. Τα μεγάλα έργα του τομέα μεταφορών στη 

Δυτική Μακεδονία συμπληρώνονται από πρόσθετα οδικά έργα 

περιφερειακής, τοπικής και επαρχιακής εμβέλειας.

Με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης το αεροδρόμιο της 

Καστοριάς αναβαθμίζεται πλέον σε διεθνές, ώστε να 

εξυπηρετήσει καλύτερα τις αυξημένες εμπορικές ανάγκες των 

γουνοποιών της περιοχής, καθώς και των κατοίκων της 

γενικότερα. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται πλήρως το αεροδρόμιο 

της Κοζάνης. Η ανάθεση της μελέτης για την επέκταση της 

γραμμής Φλώρινα-Πόγραδετς αποτελεί πρόσθετο βήμα στον 

ευρύτερο σχεδίασμά για το μέλλον της περιοχής.

Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνιακής υποδομής, 

η ολοκλήρωση του τηλεπικοινωνιακού δακτυλίου με την 

εγκατάσταση των οπτικών ινών έφερε πιό κοντά τις πόλεις της 

περιοχής, προετοίμασε το έδαφος για την επικοινωνία με τις 

γύρω χώρες και δημιουργεί νέες προϋποθέσεις



ανταγωνιστικότητας. Με έργα περίπου 10 δις δρχ. οι 

τηλεπικοινωνίες αναβαθμίζονται, με κύριο στόχο την υψηλή 

αξιοπιστία, το μεγάλο εύρος υπηρεσιών, και την άρση της 

απομόνωσης απομακρυσμένων περιοχών.

Σε ό,τι αφορά στον δεύτερο αναπτυξιακό άξονα της πολιτικής 

μας, την ανάδειξη της περιοχής σε κόμβο της Ενεργιακής 

Εγνατίας, αναμφίβολα η Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα ο 

νομός Κοζάνης διαθέτει ένα ξεχωριστό αναπτυξιακό 

πλεονέκτημα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή πηγή της 

χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα της 

Ευρώπης. Η ανάπτυξη της περιοχής στηρίχθηκε και στηρίζεται 

σημαντικά από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ. Στην Πτολεμαϊδα, 

εδώ και μερικές δεκαετίες η ΔΕΗ έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη 

επενδυτική, αναπτυξιακή και παραγωγική προσπάθεια. Πέρα 

από την αυτονόητη συμβολή στον εθνικό σχεδιασμό ηλεκτρικής 

ενέργειας :

ενισχύεται σε ετήσια βάση το τοπικό εισόδημα με περίπου 85 δις 

δρχ. κυρίως από μισθούς και εργολαβίες συντήρησης,

έχουν δημιουργηθεί δέκα χιλιάδες μόνιμες θέσεις απασχόλησης,

διευκολύνεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, και

έχουν δημιουργηθεί δορυφορικές επιχειρήσεις.



Σήμερα, το ενεργειακό μας πρόγραμμα για την περιοχή 

βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Η νέα λιγνιτική μονάδα του Αγίου 

Δημητρίου άρχισε να λειτουργεί από την άνοιξη που μας 

πέρασε. Το έργο της Φλώρινας θα προχωρήσει, παρέχοντας 

απασχόληση σε 3500 άτομα κατά τη διάρκεια κατασκευής, ενώ 

θα δημιουργήσει τουλάχιστον 500 μόνιμες θέσεις απασχόλησης. 

Σχετικά με το έργο αναμένουμε τα πορίσματα της ανεξάρτητης 

αξιολόγησης του σχεδίου που έχει καταρτιστεί, προκειμένου στη 

συνέχεια να προωθηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης.

Η προώθηση σημαντικών έργων υποδομής και οι αναπτυξιακές 

επιλογές μας δημιουργούν όμως και εντονότερες κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανάγκες. Η κάλυψη αυτών των αναγκών 

αποτελεί τον τρίτο άξονα δράσης και παρέμβασης στην 

περιοχή. Δηλαδή τη δημιουργία συνθηκών για μια ισορροπία 

των οικονομικών δραστηριοτήτων με το κοινωνικό και φυσικό 

περιβάλλον, καθώς και τη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών. 

Έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας αυτής, εκτελούνται με 

αδιάκοπη συνέχεια προγράμματα ανάπλασης, αναβάθμισης και 

προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ανταπόδοσης και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σημαντικό δείγμα αυτής της παρέμβασης αποτελεί η διάθεση 

στις τοπικές κοινωνίες πρόσθετων πόρων περίπου 10 δις δρχ, 

για την τετραετία 1997-2000, με τη θέσπιση του Τέλους



Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών. Αυτήν την περίοδο οι 

Περιφέρειες με τη συνεργασία των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων καταρτίζουν ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα 

για την απορρόφηση-αξιοποίηση του πόρου.

Αντικαταστάθηκαν από τη ΔΕΗ τα ηλεκτροστατικά φίλτρα 

παλαιάς τεχνολογίας όλων των μονάδων των Ατμοηλεκτρικών 

Σταθμών Πτολεμαίδας. Σε ότι αφορά την αντικατάσταση των 

ηλεκτροστατικών φίλτρων στις μονάδες III και IV του 

Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς ολοκληρώνεται η μελέτη και 

το πρώτο τρίμηνο του 1998 θα γίνει η προκήρυξη.

Επιπλέον, έχει γίνει ήδη αισθητό το ευεργετικό αποτέλεσμα της 

λειτουργίας της τηλεθέρμανσης στη βελτίωση του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος στην πόλη της Κοζάνης. Μελέτες

περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν υποβληθεί για όλες τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Εχει ολοκληρωθεί το δίκτυο 

τηλεμετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής, 

ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα.

Ο σχεδιασμός για την προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος συμπληρώνεται και από δέσμη υποδομών 

δημοσίων έργων. Στον τομέα υποδομών περιβάλλοντος 

υλοποιούνται έργα 31 δις δρχ. για δίκτυα ύδρευσης- 

αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς. Η εξασφάλιση της



απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας νερού για όλους τους 

οικισμούς της Περιφέρειας και η κατασκευή έργων 

αντικατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων που 

παρουσιάζουν προβλήματα αποτελεί άμεση προτεραιότητα, 

ώστε να κλείσουν ακόμη και πρόσφατες πληγές.

Σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης 

σημαντικά έργα ύδρευσης στην περιφέρεια συνολικά, αλλά και 

ειδικότερα στο Νομό Κοζάνης. Η ύδρευση των Σερβίων του 

Νομού Κοζάνης και των κοινοτήτων Καλονερίου-Γαλατινής 

βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης. Για το έργο της Επαρχίας Βοϊου 

έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Εχουν ολοκληρωθεί τα έργα 

ύδρευσης του Δήμου Καστοριάς από τις πηγές Κορομηλιάς και 

το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας.

Η υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών έργων, όπως η 

κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού και της αποχέτευσης του 

Δήμου Κοζάνης, η επέκταση και τριτοβάθμια επεξεργασία του 

βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς και η σύνδεση μ’αυτόν των 

μεγάλων παραλίμνιων OTA θα ανακουφίσουν το οικοσύστημα 

της λίμνης Καστοριάς που με τον τρόπο αυτό εξυγιαίνεται και 

αναβαθμίζεται. Επίσης, η αποχέτευση και ο βιολογικός 

καθαρισμός του Δήμου Γρεβενών, σε συνδυασμό με τα έργα 

ανάδειξης του ποταμού, οι βιολογικοί καθαρισμοί της 

Πτολεμαϊδας, του Αμυνταίου και της Φλώρινας που έρχονται να



προστατέψουν το ευαίσθητο οικοσύστημα της Βεγορίτιδας, είναι 

μερικές μόνο από τις παρεμβάσεις, που βελτιώνουν τις 

προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Σε σχέση με την διαχείριση των απορριμάτων της περιφέρειας 

έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται 

στη φάση της σταδιακής υλοποίησής του. Έχει συσταθεί ενιαίος 

φορέας διαχείρισης και συντάσσονται οι μελέτες χωροθέτης και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πέρα από τις υποδομές δημοσίων έργων, το επίπεδο ποιότητας 

ζωής που θέλουμε να προσδώσουμε στη Δυτική Μακεδονία, 

συνδέεται με προτεραιότητες σε θέματα κοινωνικών υποδομών. 

Σε ότι αφορά στον τομέα των υποδομών υγείας-πρόνοιας, με 

έργα και παρεμβάσεις η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε ουσιαστικά 

σε κρίσιμα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής. Η περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας θα αποκτήσει νοσοκομείο τριτοβάθμιας 

περίθαλψης με την αναβαθμισμένη και συνδυασμένη λειτουργία 

των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαϊδας. Επιπλέον, άρχισε η 

κατασκευή του νέου νοσοκομείου Γρεβενών. Εκτελούνται 

εργασίες στο νοσοκομείο Φλώρινας. Προωθείται ο 

εκσυγχρονισμός του Νοσοκομείου Καστοριάς. Υλοποιείται 

πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους κατοίκους των 

απομακρυσμένων περιοχών στους τέσσερις νομούς. Προωθείται 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κατασκευή κέντρων



κοινωνικής υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. Ειδικότερα στο νομό Κοζάνης δημοπρατήθηκε η νέα 

πτέρυγα του Νοσοκομείου Κοζάνης, συστήθηκε και 

στελεχώνεται το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, επίκειται η 

συμπλήρωση του ιατρικού προσωπικού για τη λειτουργία 

ειδικών μονάδων στο Μποδοσάκειο Πτολεμαϊδος.

Στον τομέα των κοινωνικών υποδομών η επένδυση στην 

εκπαίδευση αφορά έργα και παρεμβάσεις τουλάχιστον 18 δις 

δρχ. για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Επιδίωξή μας είναι 

να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και να 

προσθέσουμε στην υπάρχουσα εκπαιδευτική και πολιτιστική 

παρακαταθήκη στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Δυτική 

Μακεδονία και ειδικότερα η Κοζάνη, χαρακτηρίζονται από την 

ύπαρξη ενός από τα πιο άρτια οργανωμένα ΤΕΙ της χώρας, με 

τομείς εκπαίδευσης ανεπτυγμένους στη Φλώρινα και στην 

Καστοριά. Σήμερα εκτελούνται τα έργα της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Φλώρινας. Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την 

κατασκευή της Σπουδαστικής Εστίας του ΤΕΙ Φλώρινας. Έχουν 

ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται μια σειρά από διδακτήρια 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια, συμπληρώνεται από τις 

αθλητικές υποδομές. Έχει ολοκληρωθεί το κλειστό κολυμβητήριο 

Γρεβενών. Ολοκληρώνονται οι μελέτες για το Κέντρο



Προετοιμασίας Αθλητών στα Γρεβενά. Εκτελούνται αθλητικές 

υποδομές όπως τα κολυμβητήρια Φλώρινας και Καστοριάς, 

καθώς και το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Κοζάνης. 

Παραδόθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Πρεσπών, το οποίο 

πρόκειται να μετατραπεί σε πλήρες κέντρο προετοιμασίας 

αθλητών.

Παράλληλα, εφαρμόζεται μια νέα πολιτική για την αξιοποίηση 

στρατοπέδων, με γνώμονα το μέγιστο κοινωνικό όφελος. 

Εξελίσσεται η διαδικασία μετεγκατάστασης του στρατοπέδου 

Ψυχογιού στην πόλη της Κοζάνης, ενώ και για σειρά άλλων 

περιπτώσεων αναμένεται η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. 

Στο διάστημα που προηγήθηκε,η κυβέρνηση και οι τοπικές 

κοινωνίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές έκτακτες 

συνθήκες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Δυτικής 

Μακεδονίας. Με την έγκαιρη, διαρκή και συντονισμένη παρουσία 

της κυβέρνησης και τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, 

προχωρήσαμε σ’ένα πρωτόγνωρο έργο για την περιοχή. Μέσα 

από πόρους πολλαπλάσιους αυτών που αρχικά είχαν 

σχεδιαστεί, η Δυτική Μακεδονία απέκτησε ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε ότι αφορά στον περιφερειακό σχεδίασμά της 

χώρας.

Όπως ανέφερα, προχωρήσαμε άμεσα και υλοποιούμε 

πρόγραμμα για την ενίσχυση και ανακούφιση των



σεισμοπλήκτων με παρεμβάσεις ύψους 110 δις δρχ., ενώ έχουν 

διατεθεί 75 δις δρχ. Αναφέρω ενδεικτικά ότι σεισμόπληκτοι στην 

Κοζάνη και τα Γρεβενά έχουν ήδη παραλάβει 2100 

κατοικίες.Επιπλέον, άλλα 44.5 δις δρχ. αφορούν το κόστος των 

δανείων για κεφάλαια κίνησης σε εμπόρους, επαγγελματίες και 

βιοτέχνες και το κόστος των δανείων για κατασκευές και 

επισκευές οικιών. Ομως η νέα μετασεισμική πραγματικότητα για 

τις πληγείσες περιοχές διαμορφώνεται και από το 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης των Νομών 

Γρεβενών-Κοζάνης, καθώς και το Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης 

Φλώρινας-Καστοριάς συνολικού ύψους 90 δις δρχ.

Ένα ακόμη μεγάλο θέμα για την περιοχή αναφέρεται στις 

συνθήκες ασφάλειας και ιδιαίτερα στη φύλαξη των συνόρων. 

Θέλουμε να προστατευθούν οι κάτοικοι και οι περιουσίες τους 

στους ακριτικούς νομούς της Δυτικής Μακεδονίας από την 

είσοδο λαθρομεταναστών και από άναρχη επιθετικότητα. Οι 

Αστυνομικές Διευθύνσεις των παραμεθορίων περιοχών έχουν 

ενισχυθεί με μεταβατικά αποσπάσματα και εφοδιαστεί με 

σύγχρονο εξοπλισμό. Οπως άλλωστε ανέφερα και σε 

πρόσφατη ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη, για την ενίσχυση της 

ασφάλειας των κατοίκων των περιοχών αυτών, προωθείται στη 

Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο δημιουργείται Ειδικό Σώμα 

Φύλαξης των Συνόρων με αποκλειστική αποστολή την 

αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα.



Σε ό,τι αφορά τον τέταρτο άξονα δράσης, δηλαδή τη στήριξη 

και ενδυνάμωση των παραγωγικών τομέων και τη δυναμική 

παρουσία στη Βόρειο Ελλάδα και τα Βαλκάνια, εφαρμόζουμε 

εξειδικευμένη στρατηγική.

Α. Στον ανοοτικό τουέα η βελτίωση της παραγωγικότητας, σε 

συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τον 

εκσυγχρονισμό του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, την 

εκτέλεση έργων υποδομής και των προγραμμάτων αναδασμού 

αναδεικνύονται σε βασικές συνιστώσες της πολιτικής μας στην 

περιοχή. Ως προς τις ειδικότερες παρεμβάσεις στην περιφέρεια 

θα υπενθυμίσω τα έργα αρδευτικής υποδομής ύψους 22.6 δις 

δρχ., την ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής, τη 

μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων, τη βελτίωση των 

υποβαθμισμένων δασών, την προστασία-αξιοποίηση και 

ορθολογική εκμετάλλευση των δασών, καθώς και την τόνωση 

της αγροτικής ανάπτυξης μέσα από την πρωτοβουλία LEADER 

II. Η κατασκευή του μεγάλου αρδευτικού έργου Μπουτζακίων θα 

προχωρήσει με χρηματοδότηση από περιφερειακούς και 

τοπικούς πόρους, καθώς και με πόρους του ειδικού 

αναπτυξιακού προγράμματος όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες. 

Με πρόσφατο νομοσχέδιο ρυθμίζονται χρέη περίπου 1.6 δις 

δρχ. σε ότι αφορά συνεταιρισμούς της Δυτικής Μακεδονίας. 

Ενώ, στο διάστημα που πέρασε ανταποκριθήκαμε και σε



έκτακτα γεγονότα, όπως την καταβολή των αποζημιώσεων λόγω 

του παγετού.

Β. Στο δευτερονενή τοιιέα η μονομερής ανάπτυξη 

συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων, συμπληρώνεται από 

πρόσθετες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Σήμερα, οι 

τοπικές επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να αναπτυχθούν σε 

πολλούς τομείς της οικονομίας και να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Τους παρέχεται η ευχέρεια να 

αξιοποιήσουν το συνολικό πλέγμα των βελτιωμένων 

μεταφορικών και επικοινωνιακών υποδομών, τα κίνητρα, αλλά 

και ειδικότερες δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Βιομηχανίας, του περιφερειακού προγράμματος 

και των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

Ως κυβέρνηση έχουμε να δώσουμε συγκεκριμένα δείγματα 

γραφής για τις προσπάθειές μας. Δημιουργούμε οικονομικές 

υποδομές για τη στήριξη βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων, όπως η ΒΙΠΕ Κοζάνης, το Εκθεσιακό Κέντρο 

Κοζάνης και το Επιχειρησιακό Κέντρο Κοζάνης. Ενισχύουμε τις 

ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς με την ένταξη περιοχών στις 

φθίνουσες δημιουργήθηκαν πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις. 

Χρηματοδοτούμε μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες σε αγροτικές 

και ορεινές περιοχές μέσω του προγράμματος LEADER II. 

Δημιουργούμε γραφεία στήριξης της βιομηχανικής αλλαγής



στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς. 

Αντιμετωπίζουμε την κρίση στον κλάδο της γούνας, ώστε να 

τονωθεί η μεταποιητική και εμπορική δραστηριότητα και κυρίως 

ο εξαγωγικός χαρακτήρας του κλάδου. Συγκεκριμένα, η ειδική 

μέριμνα για τον κλάδο συνδέεται με τη μείωση του μεταφορικού 

κόστους μέσα από τον εκσυχρονισμό των οδικών και 

αεροπορικών υποδομών, την έμφαση στην ποιότητα και το 

σχεδιασμό, τη βελτίωση των δομών στήριξης, τη διαδικτύωση 

των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Γ. Σε ό,τι αφορά το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τα 

σηυαντικά πολιτισυικά στοιγεία, η ανάπτυξη του τουρισμού και η 

ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μπορούν να δώσουν διέξοδο 

στην ανεργία και στην ερήμωση και να αποτελέσουν παράγοντα 

βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένες 

περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Βούρινος με την κοιλάδα Μεσιανού Νερού, η λίμνη 

Πολυφύτου, το Βέρμιο, το Ανω Βοϊο, ο Αλιάκμονας, αποτελούν 

μέρος του τουριστικού πλούτου στην Κοζάνη και αξιοποιούνται 

με μεγάλα έργα ώστε να αναδειχθεί το αξιόλογο συγκριτικό 

πλεονέκτημα της περιοχής. Ο περιφερειακός σχεδιασμός στον 

τουριστικό τομέα ολοκληρώνεται από παρεμβάσεις και στους 

υπόλοιπους νομούς. Τα μεγάλα έργα των δύο χιονοδρομικών 

κέντρων της Βασιλίτσας στα Γρεβενά και του Πισοδερίου στη



Φλώρινα, τα έργα προστασίας, εξυγίανσης και αναβάθμισης των 

λιμνών Καστοριάς και Βεγορίτιδας, τα προγράμματα 

αγροτουρισμού, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο Γράμμο και 

στις Πρέσπες αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, 

τα μεγάλα έργα στις μεταφορικές υποδομές, σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στο 

οικοσύστημα της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις για την τουριστική ανάπτυξη, συμπληρώνονται 

με δράσεις για την ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στους αρχαιολογικούς χώρους στην Λιανή, στην 

πόλη Πετρών Φλώρινας και στον οικισμό Δισπηλιού, με 

αναστηλώσεις βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, όπως 

στο Σισάνι, στο Δήμο Σερβίων και στη Ζάβορδα, με την 

αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Μικρής και 

Μεγάλης Πρέσπας, με τα έργα στερέωσης και αποκατάστασης 

σε αρχοντικά της περιοχής, καθώς και με τη στήριξη 

πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων.

Η κυβέρνηση δηιιιουονεί όρους και προϋποθέσεις για τη μείωση 

των ανισοτήτων, τη μεταφορά νέων αναπτυξιακών 

προϋποθέσεων και την ενεργοποίηση και ανάδειξη όλων των 

παραγωγικών τομέων (γεωργία, μεταποίηση, εμπόριο και 

υπηρεσίες). Συνεονάζεται ιιε τις τοπικές κοινωνίες και εξετάζει 

αιτήματα που συντελούν στην τόνωση του τοπικού



εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρω το κέντρο των νεοσυλλέκτων 

στα Γρεβενά. Γίνεται δεκτή η πρόταση της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η οικονομική 

δέσμευση που έχει διατυπωθεί. ΔιαυοοΦώνει συνθήκες ικανές 

να δώσουν νέες προοπτικές στην αναπτυξιακή προσπάθεια 

που συντελείται, να δώσουν διέξοδο στο πρόβλημα της 

απασχόλησης και να δημιουργήσουν νέες πηγές εισοδήματος.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Με ευθύνη, συνέπεια και σκληρή δουλειά εκτιμάμε ότι θα 

αναμορφώσουμε τη Δυτική Μακεδονία στο κατώφλι του 21ου 

αιώνα. Όμως, πρέπει και εσείς όλοι να δραστηριοποιηθείτε 

δυναμικά και δημιουργικά. Να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που 

διαμορφώνουμε. Να μην περιμένετε κάθε λύση από την 

κυβέρνηση και από δυσκίνητους γραφειοκρατικούς

μηχανισμούς. Πρέπει να δείτε τα προβλήματα, τις λύσεις τους 

και τις ευκαιρίες ξεπερνώντας μικρόψυχες καταστάσεις, 

προσωπικές διαπλοκές και μικροπολιτικές στείρες αντιδικίες 

τοπικού χαρακτήρα. Να προσβλέπετε σταθερά προς τα εμπρός.

Επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα διαρθρωτικά

μειονεκτήματα της περιοχής και να ισχυροποιήσουμε τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Θέλουμε να την οδηγήσουμε σε



μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή ταυτότητα. Από τις παρεμβάσεις 

μας περιμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην

αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, στην

αναδιάθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή 

και στη συμμετοχή της στο βορειοελλαδικό άξονα.

Η κυβέρνησή μας απέδειξε ότι αυτά τα έργα μπορεί να τα φέρει 

σε πέρας. Ότι είναι αποφασισμένη να στηρίξει την εξέλιξη της 

απομονωμένης περιφέρειας σ’ ένα δραστήριο και δυναμικό πόλο 

ανάπτυξης με πρόσβαση κι’ επικοινωνία σε όλη τη χώρα και με 

τις άλλες χώρες της περιοχής.

- Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζει στο ρυθμό της 

ανάπτυξης.

- Χτίζουμε την ισχυρή Ελλάδα. Διαμορφώνουμε μια νέα 

πραγματικότητα.



ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ίΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

16/10/1997
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί για μένα και αρκετά στελέχη της κυβέρνησης ένα 

πολύ γνώριμο χώρο. Γνωριζόμαστε από την—

προσπάθεια να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της περιοχής. Νφ-αν€^-τύξ-ουρι&--̂ ς 

κοινωνικές υποδομές. Να επιλύσουμε κρίσιμα ζητήματα για την τοπική κοινωνία 

και οικονομία. Να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά έκτακτες συγκυρίες και 

«νπξο&τητες. Γνωριζόμαστε και από το κοινό μας όραμα να τονώσουμε τη Δυτική 

Μακεδονία και να την καταστήσουμε πόλο δημιουργικής πρωτοβουλίας και 

ανάπτυξης στη Βόρειο Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Η παρουσία μας εδώ έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Αφενός ήρθαμε να 

ενημερωθούμε για την πρόοδο του αναπτυξιακού μας προγράμματος και να 

δούμε επί τόπου το έργο που εκτελείται. Έργο αισθητό, που μεταμορφώνει 

μέρα με τη μέρα τη Δυτική Μακεδονία, ώστε να γίνει μια ισχυρή περιφέρεια της 

Ελλάδας. Επιπλέον, ήρθαμε εδώ για να αναπτύξουμε έναν άμεσο και 

εποικοδομητικό διάλογο με τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις της 

περιοχής, με τον κόσμο της Περιφέρειας.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια πολλά πράγματα έχουν αλλάξει 

στον κόσμο. Αλλωστε, ζείτε και βιώνετε καθημερινά τις αλλαγές στο Βαλκανικό 

μας περίγυρο. Γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, αλλά και 

ευκαιρίες, από το διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό. Βλέπετε ότι ενεργούμε 

συστηματικά για τη βελτίωση της οικονομίας μας, τον εκσυγχρονισμό, τη 

σύγκλιση της οικονομίας, για να προχωρήσουμε τα έργα που θα δώσουν θέσεις 

εργασίας σε άνεργους και για να βελτιώσουμε τις κοινωνικές μας υποδομές. Η 

επιτυχία μας θα έχει αντίκτυπο σε κάθε πολίτη, γιατί η κυβέρνησή μας επενδύει 

στη σύζευξη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής., επενδύει-  στην-·κ·€ηνωνική

ι



Γι’ αυτό αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος μας 

με συνέπ-εκ^  γοργούς ρυθμούς, αποτελεσματική διαχείριση, και διαφανείς "
Λ

διαδικασίες σε όλη τη χώρα και κάθε περιφέρεια χωριστά. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε 

μακροχρόνιο σχέδιο ανάπτυξης για κάθε ελληνική περιφέρεια.

Πριν αναφερθώ στην πολιτική της κυβέρνησής μας για τα αναπτυξιακά έργα, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, και τις άλλες δράσεις που αφορούν τη Δυτική 

Μακεδονία, θέλω να αναφερθώ σύντομα σε ορισμένα σημεία που αφορούν 

κεντρικές πολιτικές και οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης, ώστε να 

πραγματώσουμε το όραμά μας για την περιοχή αυτή και για το σύνολο της 

χώρας.

Σε ό/ι αφορά τους στόχους μας στα Βαλκάνια, η κυβέρνηση ασκεί πολύπλευρη 

πολιτική. Στοχεύουμε στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της 

οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας, στην πρόοδο όλων των λαών της 

περιοχής και στην ανάδειξη των Βαλκανίων σε πόλο ανάπτυξης, ειρήνης και 

πολιτισμού.

Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε και στηρίζουμε πρωτοβουλίες για συνεργασίες 

κυρίως στις κατασκευές, στις επικοινωνίες, στην ενέργεια, στην παιδεία, στον 

πολιτισμό, στην τεχνική και ανθρωπιστική βοήθεια. Τα Βαλκάνια ανάγονται σε 

μείζονα χώρο δυναμισμού των ελληνικών εξαγωγών, με θετικότατες επιπτώσεις 

στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Εξελίσσονται επίσης σε πεδίο 

ευρύτερων και πολύπλευρων συνεργασιών με μεγάλες δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Η Βόρειος Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει περαιτέρω τις 

δυνατότητές της για ενίσχυση της παρουσίας της στα Βαλκάνια και η Δυτική 

Μακεδονία έχει το μερίδιό της στην προσπάθεια αυτή.

Σε ότι αφορά στην ευρωπαϊκή μας πορεία, πιστεύουμε ότι τόσο η διαφύλαξη των 

εθνικών συμφερόντων, όσο και η μεγιστοποίηση κάθε προοπτικής ανάπτυξης και,
β υ μ  μί ί*>χη [χίυιρι ιχύ

προόδου διασφαλίζονται με διαπρθγματεΰαεις-χαί-επιδ-ΐώξεις.-μέοα στο^ΤΤυρηνα 

της Ενωσης. Γι’αυτό επιδιώκουμε την έγκαιρη συμμετοχή στην τρίτη φάση της 

ΟΝΕ, τον αυριανό κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θέλουμε να 

εξασφαλίσουμε την ισότιμη παρουσία στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, τη δυνατότητα 

να συναποφασίζουμε και να επηρεάζουμε τις πολιτικές και οικονομικές 

αποφάσεις της Ενωσης.



Η ισότιμη ένταξη στην ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ενοποίηση δεν 

είναι καταναγκασμός ή εξωτερική επιταγή. Το αντίθετο. Αποτελεί εθνική επιλογή 

και μάλιστα στρατηγικής σημασίας. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να βρεθεί στο 

περιθώριο της Ευρώπης. Γνωρίζει ότι το συμφέρον της χώρας, είναι να 

βρισκόμαστε στο κέντρο των αποφάσεων και να επηρεάζουμε καθοριστικά τις 

αποφάσεις που μας αφορούν. Γνωρίζει ότι άν δεν πετύχουμε τους στόχους μας 

για τη δημοσιονομική εξυγίανση, τη δυναμική ανάπτυξη και τη συμμετοχή στις 

ευρωπαϊκές εξελίξεις το τίμημα θα είναι βαρύ σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στην 

κοινωνία, στην οικονομία, αλλά και στη διεθνή θέση της χώρας.

προϋπολογισμό με πιο φιλόδοξους στόχου 

χρόνια. Στους στρατηγικούς στόχους της ανάπτ

Στο στρατηγικό στόχρ^ της ισότιμης ένταξης στην ΟΝ£ Και της σταθερής 

ευημερίας όλων των Ελλήνων, προσβλέπουμε με την εφαρμογή του 

προγράμματος σύγκλισης. Για το^Ο§7 ^χέδιάσαμε και υλοποιήσαμε έναν

σχέση με τα προηγούμενα 

σταθερότητας και

κοινωνικής συνοχής ττρόσβλέπουμε και με την οικονομική πολιτική και τον 

προϋπολογισμό,κάι του επόμενου έτους. ;

Οι αναπτυξιακές επιδόσεις της οικονομίας έφεραν το μέσο Έλληνα πολίτη πιο 

κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο, για δεύτερο κατά σειρά έτος. Η 

πραγματική σύγκλιση, χρόνο με το χρόνο, εμπεδώνεται με θετικές συνέπειες για 

όλους. Οι προσπάθειες και οι θυσίες του Έλληνα πολίτη αποδείχθηκαν μια 

επένδυση για το μέλλον. Τα οφέλη της έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφονται σ’

αυτόν. Ομως, βρισκόμαστε σε μια τροχιά, που απαιτεί ακόμα καλύτερες
(/»ΛΙ Λοιοί 0οι>μ£ ϋ / ΐ ι ύ ν  χαίΛ ω υ

επιδόσεις, μέχρι να προσεγγίσουμε το επίπεδο της σύγκλισης -μβ-τ^ -άλλες·1

^ώ|96^_ΚαιθΓτην^-τροχιά-αυτή· κινούμαστε με συνέπεια και επιτυχία.

Η επιλογή της χώρας μας για^ην ΟΝΕ τ«*·2ΘΘΘ’ και η ανάληψη των Ολυμπιακών 

αγώνων το 2004 σηματοδοτούν δύο εξελίξεις μέγιστης σημασίας για τη χώρα. 

Πολλοί νομίζουν ότι οι Ολυμπιακοί σημαίνουν έργα μόνον για το κέντρο. Όμως 

η ανάληψη της Ολυμπιάδας θα οδηγήσει σε μια επενδυτική κινητοποίηση που θα 

ευνοήσει το σύνολο της χώρας. Οα δημιουργηθούν ευνοϊκότεροι όροι για ξένες 

επενδύσεις, τουρισμό, ζήτηση προϊόντων, εισοδήματα και απασχόληση. Η κάθε 

περιφέρεια της χώρας θα αντλήσει οφέλη m\ μεσ ιτ-πΜ ^^ο^^ ^  

σχεδίασμά και δράση μπορεί να επηρεάσει η ίδια τα οφέλη που θα αποκομίσει.



Γι’αυτό χρειάζεται σωστή αντίληψη και έγκαιρη προετοιμασία σε τοπικό, 

νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. Να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες, πέρα 

από αυτές της Κεντρικής Διοίκησης.

Η συγκρότηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, που να εξασφαλίζει την 

κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και ταυτόχρονα να στηρίζεται σε μια υγιή- 

ανταγωνιστική λειτουργία, αναδεικνύεται σε κρίσιμη επιλογή της κυβέρνησής μας. 

Θέλουμε ένα κράτος που να λειτουργεί με λιγότερο κόστος, και δεν θα σπαταλά 

πολύτιμους πόρους. Θέλουμε μια συνεκτική και παραγωγική διοίκηση σε όλα τα 

επίπεδά της, η οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι είναι πια η ώρα να αναστραφεί η συγκεντρωτική πυραμίδα της 

κεντρικής Διοίκησης. Πιστεύουμε ότι η περιφέρεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 

κράτος της ανάπτυξης και της προόδου. Θέλουμε τις τοπικές κοινωνίες με 

περισσότερη αυτονομία, με περισσότερη δύναμη, με περισσότερους πόρους, με 

μεγαλύτερη δημιουργικότητα.

Γι’ αυτό ενισχύσαμε τους θεσμούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της 

περιφερειακής αποκέντρωσης, ώστε να υπάρχει ένα Κράτος αποκεντρωμένο και 

ισχυρό που να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Γι’αυτό προχωρούμε το 

σχέδιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να αποκτήσουν 

περισσότερη δυναμική. Μάλιστα, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ώστε και οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι να ενισχυθούν με επιστημονικό 

προσωπικό και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανάγκες τους. -Με-το-νέ© 

®χεδ»9®μό~-γκϊ-τη συγκρότηση της περιφέρειας, δίνουμε περιεχόμενο στην

(«ίάχτωξη-και στο ζωντάνεμα της ρημαγμένης υπαίθρου: ,
ο ο α ρ ο ί  ο ο ιυ γ ι ί ι  «*ο τ ι ί ) £ ' € ι ,

Προχωράμε σε ένα -μεγάλο· κεφάλαια^ια-το~αναπτυξ4α4<Θ·"μέ·λλβν -της·χώρας- με

σημαντικά..θετικ&-·σΓβι%βίο~τις···τττεν5όϋ^ Δεν

μπορούμε να αναβάλουμε την ανάπτυξη, να καθυστερούμε τις προτεραιότητες, 

να μεταθέτουμε τις λύσεις και να παρακάμπτουμε τις ανάγκες, για να
«Η (&&*»«*

εξυπηρετηθούν κάποιες μικροσκοπιμότητες και προσωπικός φιλοδοξίες. Οι 

τοπικές κοινωνίες καλούνται να υπερβούν τις όποιες παγιωμένες αντιλήψεις 

δημιουργούν τριβές σ’ αυτή τη σημαντική προσπάθεια μεταρρύθμισης και 

ανάπτυξης.



Παράλληλα, όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή 

δεν καταργούνται, ούτε μεταφέρονται χωριά. Δεν καταργούνται ονόματα και 

ιστορία. Δεν θα απορροφηθούν από την έδρα, ούτε θα ταλαιπωρούνται 

μετακινούμενοι προς την έδρα μιας υποτιθέμενης δημοτικής γραφειοκρατίας. 

Κανένας κάτοικος δεν θα χάσει διευκολύνσεις, ασφαλιστικές, φορολογικές και 

άλλες, που είχε σήμερα εξαιτίας του ότι κατοικούσε σε χωριό.

Αντίθετα, στόχος μας είναι κάθε περιφέρεια να αναδειχθεί σε αυτοδύναμη 

πολιτική, διοικητική, αναπτυξιακή, πολιτιστική και κοινωνική οντότητα.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Το ειδικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία αναδεικνύεται 

μέσα από πρωτοβουλίες και έργα που συνδέονται άρρηκτα με τη συνολική 

αντίληψη για τις προοπτικές και τη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής. Η 

υλοποίηση του προγράμματος μας δημιουργεί προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 

της περιοχής στην εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη, ενώ της επιτρέπει να 

διεκδικήσει δυναμικότερο ρόλο στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται.Η 

απομόνωση, η αποεπένδυση, το αίσθημα αδικίας, η ανασφάλεια του πολίτη και 

του εργαζόμενου, καλούνται να δώσουν τη θέση τους σε μια ευρύτερη 

κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ένταξη και επικοινωνία, στη σιγουριά, και 

στην ελπίδα.

Στο διάστημα από το 1994 και μέχρι τα τέλη του αιώνα θα έχουν διατεθεί για 

Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα στη Δυτική Μακεδονία, από 

διασφαλισμένους πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αλλά και μέσω 

εθνικών πρωτοβουλιών, τουλάχιστον 700 δις δρχ., στα οποία προστίθενται και 

σοβαρά νέα ενεργειακά έργα. Άλλωστε και με το Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

θα δούμε τις ανάγκες που χρειάζονται να συμπληρωθούν, ώστε να δοθεί 

ολοκληρωμένη αναπτυξιακή ταυτότητα στο σύνολο της χώρας και στη Δυτική 

Μακεδονία.

Αναφορικά με τις επιμέρους στρατηγικές παρεμβάσεις της κυβέρνησής μας για τη 

Δυτική Μακεδονία υλοποιούμε τέσσερις βασικούς άξονες δράσης :



1. Τον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρωση μεταφορικών και εττικοινωνιακών 

υποδομών εθνικής και τοπικής εμβέλειας, που είναι απαραίτητες για τη 

βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού κλίματος στη Δυτική Μακεδονία, τη 

δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών επικοινωνίας τόσο μέσα στην περιφέρεια, 

όσο και με ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους.

2. Την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε κόμβο της Ενεργειακής Εγνατίας”.

3. Την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών περιβάλλοντος, την καλύτερη
— ' Μ#***1διαχείριση και αξιοποίησή του, καθώς και την αισθητή αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

4. Τη στήριξη και ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων, για την άμβλυνση 

των ανισοτήτων και τη μείωση των αντιθέσεων στην περιοχή, ώστε να 

καταστεί ανταγωνιστικός πόλος οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών στη 

Βόρειο Ελλάδα και τη Βαλκανική ενδοχώρα.

Αναμφίβολα, τα τρία πιο σημαντικά προβλήματα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε στη Δυτική Μακεδονία είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η 

βελτίωση της θέσης του αγρότη και η στήριξη του παραγωγικού ιστού της 

περιοχής.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ξέρουμε ότι υποφέρει από υψηλό επίπεδο 

ανεργίας. Γι’ αυτό και το πρόβλημα αυτό βρίσκεται στο κέντρο των πολιτικών 

μας και θα μας απασχολήσει και στο σχεδίασμά των νέων πολιτικών. Το 

επενδυτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης στην Περιφέρεια, οι επενδύσεις των 

δημόσιων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα Καποδίστριας, η σύναψη Τοπικών

Συμφώνων Απασχόλησης αποτελούν δράσεις που από διαφορετικό σημείοζκ στ ι ̂  ώ©«γ
εκκίνησης στοχεύουν στο να «βπαμβλύνουν το κρίσιμο αυτό πρόβλημα, που 

πλήττει ιδιαίτερα νέους, γυναίκες και άλλες ειδικές κατηγορίες του ανθρώπινου 

δυναμικού της χώρας και της περιοχής.

Πιστεύουμε, ότι μέσα από την μακροοικονομική πολιτική της σταθεροποίησης, τις 

δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, την προώθηση διαρθρωτικών 

παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και τη φιλόδοξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 

δημιουργούμε θετικούς όρους αντιμετώπισης της ανεργίας και διασφάλισης των 

θέσεων απασχόλησης.



Ο αγροτικός τομέας θέλουμε να αποτελέσει σοβαρό μοχλό ανάπτυξης. Γι’αυτό 

στο χρόνο που πέρασε, η κυβέρνηση προχώρησε σε όλες τις ρυθμίσεις εκείνες 

ώστε να πετύχουμε την ενίσχυση του νέου αγρότη, την τόνωση των αγροτικών 

επενδύσεων, τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και εκπαίδευσης στην ύπαιθρο 

και την εξασφάλιση στον αγρότη της σιγουριάς στην τρίτη ηλικία. Στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση διαπραγματευόμαστε συνεχώς τα συμφέροντα των αγροτών 

μας.

Τα έργα και οι παρεμβάσεις μας στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχουν 

πρωτόγνωρη έκταση. Πέρα από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα, 

διαθέτουμε άλλα 245 δις δρχ. για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τους 

σεισμούς, για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης των Νομών 

Γρεβενών-Κοζάνης, για το Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης Φλώρινας-Καστοριάς, για 

κόστος δανείων σε ότι αφορά κατασκευές και επισκευές κατοικιών, καθώς και για 

κόστος κεφαλαίων κίνησης επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών. 

Υλοποιούμε επενδύσεις σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό, που 

δημιουργούν σοβαρά πλεονεκτήματα για την περιοχή. Αναγνωρίζοντας τα 

ιδιαίτερα ζητήματα των νομών Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και του Δήμου 

Καστοριάς εγκρίναμε ενισχυμένα κίνητρα με την υπαγωγή τους στις φθίνουσες 

περιοχές. Προωθούμε ένα πλέγμα Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης στους 

νομούς Φλώρινας και Κοζάνης, που στόχο έχουν να τονώσουν αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες και να ανακουφίσουν τις τοπικές κοινωνίες από το σοβαρό 

πρόβλημα της ανεργίας.

Σε ό,τι αφορά τις μεταφορικές και επικοινωνιακές υποδομές, που αποτελούν τον 

πρώτο κεντρικό άξονα δράσης μας, στόχος μας είναι να διαμορφωθεί μια νέα 

πραγματικότητα και να στηρίξουμε τη διάχυση της ανάπτυξης στην περιοχή. Οι 

νέες αυτές υποδομές συμπληρώνουν σε σημαντικό βαθμό τις υφιστάμενες. 

Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. 

Μειώνουν το κόστος σε ότι αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στη 

διαβίωση των κατοίκων. Στηρίζουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας και του ειδικού τουρισμού. Με-^πόχο—Αθτπόν-την-τπιτάχσνση-πιης 

θμ«3ωχυξιηςΓ̂ ιιροωθθύμε“ένσ·πλέγμα'έργων υποδομής, που είτε εκτελούνται ήδη



ή έχουν προγραμματιστεί να .αρέσουν άμεσατ'Ί<αλύπτοντας τοπικής ή 

υπερτοπικμς^ίημασίας ανάγκες στην περι&%γ\.

Με την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών υποδομών η περιοχή συνδέεται 

επικοινωνιακά με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη προς Βορρά. Όπως και 

η Θράκη, έτσι και η Δυτική Μακεδονία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των σχέσεών μας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. 

Ταυτόχρονα, ικανοποιούνται βασικά αιτήματα των κατοίκων της Δυτικής 

Μακεδονίας για τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση ατόμων και εμπορευμάτων 

μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Εγνατία Οδός καθίσταται “Οικονομικός Διάδρομος” μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης, δημιουργώντας μια προοπτική για δυναμική και 

πολύπλευρη ανάπτυξη σε τέσσερις περιφέρειες και δεκαέξι νομούς της χώρας. 

Το έργο της Εγνατίας προχωρεί. Μέρα με τη μέρα γίνεται πραγματικότητα.

Για το έργο της Εγνατίας στη Δυτική Μακεδονία μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 

ή βρίσκονται υπό κατασκευή περίπου 68 χιλιόμετρα με προϋπολογισμό 57 δις 

δρχ. Η δημοπράτηση των εργολαβιών στο τμήμα Παναγιά-Γρεβενά θα 

προχωρήσει τελικά προς το τέλος του α’ εξαμήνου 1998. Μέσα στο 1997 θα 

προωθηθούν για άμεση δημοπράτηση οι εργολαβίες για τους κόμβους Κοζάνης 

και Σιάτιστας, ενώ στις αρχές 1998 πρόκειται να δημοπρατηθεί το τμήμα 

Πολύμηλος-Βέροια. Σε ότι αφορά τους κάθετους άξονες στην περίπτωση 

Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, για τις δύο εργολαβίες που απομένουν, αναμένεται η 

δημοπράτηση στις αρχές του 1998, ενώ στον άξονα Φλώρινα-Κοζάνη-όρια 

Ν.Λάρισας έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής 63 χιλιόμετρα 

προϋπολογισμού περίπου 30 δις. δρχ. Τα μεγάλα έργα του τομέα μεταφορών 

στη Δυτική Μακεδονία συμπληρώνονται από πρόσθετα οδικά έργα 

περιφερειακής, τοπικής και επαρχιακής εμβέλειας.

Με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης το αεροδρόμιο της Καστοριάς 

αναβαθμίζεται πλέον σε διεθνές, ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις αυξημένες 

εμπορικές ανάγκες των γουνοποιών της περιοχής, καθώς και των κατοίκων της 

γενικότερα. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται πλήρως το αεροδρόμιο της Κοζάνης. Η 

ανάθεση της μελέτης για την επέκταση της γραμμής Φλώρινα-Πόγραδετς 

αποτελεί πρόσθετο βήμα στον ευρύτερο σχεδίασμά για το μέλλον της περιοχής.



Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνιακής υποδομής, η ολοκλήρωση 

του τηλεπικοινωνιακού δακτυλίου με την εγκατάσταση των οπτικών ινών έφερε 

πιό κοντά τις πόλεις της περιοχής, προετοίμασε το έδαφος για την επικοινωνία 

με τις γύρω χώρες και δημιουργεί νέες προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας. Με 

έργα περίπου 10 δις δρχ. οι τηλεπικοινωνίες αναβαθμίζονται, με κύριο στόχο την 

υψηλή αξιοπιστία, το μεγάλο εύρος υπηρεσιών, και την άρση της απομόνωσης 

απομακρυσμένων περιοχών.

Σε ^τι αφορά στον δεύτερο αναπτυξιακό άξονα τηο πολιτικής μας, την ανάδειξη 

της περιοχής σε κόμβο της Ενεργιακής Εγνατίας, αναμφίβολα η Δυτική 

Μακεδονία και ειδικότερα ο νομός Κοζάνης διαθέτει ένα ξεχωριστό αναπτυξιακό 

πλεονέκτημα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή πηγή της χώρας και ένα από 

τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα της Ευρώπης. Η ανάπτυξη της περιοχής 

στηρίχθηκε και στηρίζεται σημαντικά από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ. Στην 

Πτολεμαϊδα, εδώ και μερικές δεκαετίες η ΔΕΗ έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη 

επενδυτική, αναπτυξιακή και παραγωγική προσπάθεια. Πέρα από την αυτονόητη 

συμβολή στον εθνικό σχεδίασμά ηλεκτρικής ενέργειας :

-  ενισχύεται σε ετήσια βάση το τοπικό εισόδημα με περίπου 85 δις δρχ. κυρίως 

από μισθούς και εργολαβίες συντήρησης,

-  έχουν δημιουργηθεί δέκα χιλιάδες μόνιμες θέσεις απασχόλησης,

-  διευκολύνεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, και

-  έχουν δημιουργηθεί δορυφορικές επιχειρήσεις.

Σήμερα, το ενεργειακό μας πρόγραμμα για την περιοχή βρίσκεται σε πλήρη 

ανάπτυξη. Η νέα λιγνιτική μονάδα του Αγίου Δημητρίου άρχισε να λειτουργεί από 

την άνοιξη που μας πέρασε. Το έργο της Φλώρινας θα προχωρήσει, παρέχοντας 

απασχόληση σε 3500 άτομα κατά τη διάρκεια κατασκευής, ενώ θα δημιουργήσει 

τουλάχιστον 500 μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Σχετικά με το έργο αναμένουμε 

τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης του σχεδίου που έχει καταρτιστεί, 

προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης.

Η προώθηση σημαντικών έργων υποδομής και οι αναπτυξιακές επιλογές μας 

δημιουργούν όμως και εντονότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Η 

κάλυψη αυτών των αναγκών αποτελεί τον τρίτο άξονα δράσης και παρέμβασης 

στην περιοχή. Δηλαδή τη δημιουργία συνθηκών για μια ισορροπία των



οικονομικών δραστηριοτήτων με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, καθώς και 

τη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών. Εχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας 

αυτής, εκτελούνται με αδιάκοπη συνέχεια προγράμματα ανάπλασης, 

αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ανταπόδοσης και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σημαντικό δείγμα αυτής της παρέμβασης αποτελεί η διάθεση στις τοπικές 

κοινωνίες πρόσθετων πόρων περίπου 10 δις δρχ, για την τετραετία 1997-2000, 

με τη θέσπιση του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών. Αυτήν την 

περίοδο οι Περιφέρειες με τη συνεργασία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

καταρτίζουν ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για την απορρόφηση-αξιοποίηση 

του πόρου.

Αντικαταστάθηκαν από τη ΔΕΗ τα ηλεκτροστατικά φίλτρα παλαιός τεχνολογίας 

όλων των μονάδων των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών Πτολεμαίδας. Σε ότι αφορά 

την αντικατάσταση των ηλεκτροστατικών φίλτρων στις μονάδες III και IV του 

Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς ολοκληρώνεται η μελέτη και το πρώτο τρίμηνο 

του 1998 θα γίνει η προκήρυξη.

Επιπλέον, έχει γίνει ήδη αισθητό το ευεργετικό αποτέλεσμα της λειτουργίας της 

τηλεθέρμανσης στη βελτίωση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην πόλη της 

Κοζάνης. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν υποβληθεί για όλες τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Εχει ολοκληρωθεί το δίκτυο τηλεμετρήσεων της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της 

ποιότητας του αέρα.

Ο σχεδιασμός για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος 

συμπληρώνεται και από δέσμη υποδομών δημοσίων έργων. Στον τομέα 

υποδομών περιβάλλοντος υλοποιούνται έργα 31 δις δρχ. για δίκτυα ύδρευσης- 

αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς. Η εξασφάλιση της απαιτούμενης 

ποσότητας και ποιότητας νερού για όλους τους οικισμούς της Περιφέρειας και η 

κατασκευή έργων αντικατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων που 

παρουσιάζουν προβλήματα αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ώστε να κλείσουν 

ακόμη και πρόσφατες πληγές.



Σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης σημαντικά έργα 

ύδρευσης στην περιφέρεια συνολικά, αλλά και ειδικότερα στο Νομό Κοζάνης. Η 

ύδρευση των Σερβίων του Νομού Κοζάνης και των κοινοτήτων Καλονερίου- 

Γαλατινής βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης. Για το έργο της Επαρχίας Βοϊου έχουν 

ολοκληρωθεί οι μελέτες. Εχουν ολοκληρωθεί τα έργα ύδρευσης του Δήμου 

Καστοριάς από τις πηγές Κορομηλιάς και το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 

Σιάτιστας.

Η υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών έργων, όπως η κατασκευή του 

βιολογικού καθαρισμού και της αποχέτευσης του Δήμου Κοζάνης, η επέκταση και 

τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς και η σύνδεση 

μ’αυτόν των μεγάλων παραλίμνιων OTA θα ανακουφίσουν το οικοσύστημα της 

λίμνης Καστοριάς που με τον τρόπο αυτό εξυγιαίνεται και αναβαθμίζεται. Επίσης, 

η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Γρεβενών, σε συνδυασμό 

με τα έργα ανάδειξης του ποταμού, οι βιολογικοί καθαρισμοί της Πτολεμαϊδας, 

του Αμυνταίου και της Φλώρινας που έρχονται να προστατέψουν το ευαίσθητο 

οικοσύστημα της Βεγορίτιδας, είναι μερικές μόνο από τις παρεμβάσεις, που 

βελτιώνουν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Σε σχέση με την διαχείριση των απορριμάτων της περιφέρειας έχει εκπονηθεί 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στη φάση της σταδιακής 

υλοποίησής του. Έχει συσταθεί ενιαίος φορέας διαχείρισης και συντάσσονται οι 

μελέτες χωροθέτης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πέρα από τις υποδομές δημοσίων έργων, το επίπεδο ποιότητας ζωής που 

θέλουμε να προσδώσουμε στη Δυτική Μακεδονία, συνδέεται με προτεραιότητες 

σε θέματα κοινωνικών υποδομών. Σε ότι αφορά στον τομέα των υποδομών 

υγείας-πρόνοιας, με έργα και παρεμβάσεις η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε 

ουσιαστικά σε κρίσιμα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής. Η περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας θα αποκτήσει νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης με την 

αναβαθμισμένη και συνδυασμένη λειτουργία των νοσοκομείων Κοζάνης και 

Πτολεμαϊδας. Επιπλέον, άρχισε η κατασκευή του νέου νοσοκομείου Γρεβενών. 

Εκτελούνται εργασίες στο νοσοκομείο Φλώρινας. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός 

του Νοσοκομείου Καστοριάς. Υλοποιείται πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για 

τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών στους τέσσερις νομούς.



Προωθείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κατασκευή κέντρων κοινωνικής 

υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα στο 

νομό Κοζάνης δημοπρατήθηκε η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Κοζάνης, 

συστήθηκε και στελεχώνεται το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, επίκειται η 

συμπλήρωση του ιατρικού προσωπικού για τη λειτουργία ειδικών μονάδων στο 

Μποδοσάκειο Πτολεμαϊδος.

Στον τομέα των κοινωνικών υποδομών η επένδυση στην εκπαίδευση αφορά 

έργα και παρεμβάσεις τουλάχιστον 18 δις δρχ. για το σύνολο της Δυτικής 

Μακεδονίας. Επιδίωξή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και να προσθέσουμε στην υπάρχουσα εκπαιδευτική και 

πολιτιστική παρακαταθήκη στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Δυτική 

Μακεδονία και ειδικότερα η Κοζάνη, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός από 

τα πιο άρτια οργανωμένα ΤΕΙ της χώρας, με τομείς εκπαίδευσης ανεπτυγμένους 

στη Φλώρινα και στην Καστοριά. Σήμερα εκτελούνται τα έργα της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Φλώρινας. Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή της 

Σπουδαστικής Εστίας του ΤΕΙ Φλώρινας. Εχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται μια 

σειρά από διδακτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια, συμπληρώνεται από τις αθλητικές υποδομές

π-οα-εια&λούνται '̂ σήμερα και.συνδέονται άμεσα με-την. παιδεία, την υγεία, την

αγωγή-και την εποικοδομητική ενασχόληση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων

της..^ΓρίΑΐχήΓ Εχει ολοκληρωθεί το κλειστό κολυμβητήριο Γρεβενών.

Ολοκληρώνονται οι μελέτες για το Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών στα Γρεβενά. 

Εκτελούνται αθλητικές υποδομές όπως τα κολυμβητήρια Φλώρινας και 

Καστοριάς, καθώς και το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Κοζάνης. Παραδόθηκε 

το Κλειστό Γυμναστήριο Πρεσπών, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε πλήρες 

κέντρο προετοιμασίας αθλητών.

Παράλληλα, εφαρμόζεται μια νέα πολιτική για την αξιοποίηση στρατοπέδων, με 

γνώμονα το μέγιστο κοινωνικό όφελος. Εξελίσσεται η διαδικασία 

μετεγκατάστασης του στρατοπέδου Ψυχογιού στην πόλη της Κοζάνης, ενώ και 

για σειρά άλλων περιπτώσεων αναμένεται η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Στο διάστημα που προηγήθηκε,η κυβέρνηση και οι τοπικές κοινωνίες κλήθηκαν 

να αντιμετωπίσουν σοβαρές έκτακτες συνθήκες στις σεισμόπληκτες περιοχές



της Δυτικής Μακεδονίας. Με την έγκαιρη, διαρκή και συντονισμένη παρουσία της 

κυβέρνησης και τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, προχωρήσαμε σ’ένα 

πρωτόγνωρο έργο για την περιοχή. Μέσα από πόρους πολλαπλάσιους αυτών 

που αρχικά είχαν σχεδιαστεί, η Δυτική Μακεδονία απέκτησε ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε ότι αφορά στον περιφερειακό σχεδίασμά της χώρας.

Όπως ανέφερα, προχωρήσαμε άμεσα και υλοποιούμε πρόγραμμα για την 

ενίσχυση και ανακούφιση των σεισμοπλήκτων με παρεμβάσεις ύψους 110 δις 

δρχ., ενώ έχουν διατεθεί 75 δις δρχ. Αναφέρω ενδεικτικά ότι σεισμόπληκτοι στην 

Κοζάνη και τα Γρεβενά έχουν ήδη παραλάβει 2100 κατοικίες. Επιπλέον, άλλα 

44.5 δις δρχ. αφορούν το κόστος των δανείων για κεφάλαια κίνησης σε 

εμπόρους, επαγγελματίες και βιοτέχνες και το κόστος των δανείων για 

κατασκευές και επισκευές οικιών. Ομως η νέα μετασεισμική πραγματικότητα για 

τις πληγείσες περιοχές διαμορφώνεται και από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης των Νομών Γρεβενών-Κοζάνης, καθώς και το Ειδικό 

Πρόγραμμα Στήριξης Φλώρινας-Καστοριάς συνολικού ύψους 90 δις δρχ./

Ενα ακόμη μεγάλο θέμα για την περιοχή αναφέρεται στις συνθήκες ασφάλειας και 

ιδιαίτερα στη φύλαξη των συνόρων. Θέλουμε να προστατευθούν οι κάτοικοι και 

οι περιουσίες τους στους ακριτικούς νομούς της Δυτικής Μακεδονίας από την 

είσοδο λαθρομεταναστών και από άναρχη επιθετικότητα. Οι Αστυνομικές 

Διευθύνσεις των παραμεθορίων περιοχών έχουν ενισχυθεί με μεταβατικά 

αποσπάσματα και εφοδιαστεί με σύγχρονο εξοπλισμό. Οπως άλλωστε ανέφερα 

και σε πρόσφατη ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη, για την ενίσχυση της ασφάλειας 

των κατοίκων των περιοχών αυτών, προωθείται στη Βουλή νομοσχέδιο με το 

οποίο δημιουργείται Ειδικό Σώμα Φύλαξης των Συνόρων με αποκλειστική 

αποστολή την αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα.

Σε ό,τι αφορά τον τέταρτο άξονα δράσης, δηλαδή τη στήριξη και ενδυνάμωση 

των παραγωγικών τομέων και τη δυναμική παρουσία στη Βόρειο Ελλάδα και τα 

Βαλκάνια, εφαρμόζουμε εξειδικευμένη στρατηγική.

Α. Στον ανοοτικό τουέα η βελτίωση της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την 

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού και 

κτηνοτροφικού τομέα, την εκτέλεση έργων υποδομής και των προγραμμάτων



αναδασμού αναδεικνύονται σε βασικές συνιστώσες της πολιτικής μας στην 

περιοχή. Ως προς τις ειδικότερες παρεμβάσεις στην περιφέρεια θα υπενθυμίσω 

τα έργα αρδευτικής υποδομής ύψους 22.6 δις δρχ., την ενίσχυση της 

κτηνοτροφικής παραγωγής, τη μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων, τη 

βελτίωση των υποβαθμισμένων δασών, την προστασία-αξιοποίηση και 

ορθολογική εκμετάλλευση των δασών, καθώς και την τόνωση της αγροτικής 

ανάπτυξης μέσα από την πρωτοβουλία LEADER II. Η κατασκευή του μεγάλου 

αρδευτικού έργου Μπουτζακίων θα προχωρήσει με χρηματοδότηση από

περιφερειακούς και τοπικούς πόρους, καθώς και με πόρους του ειδικού γο
Γ ι Ο ια ύ ο )0 '  

Με πρόσφατο νομοσχέδιο ρυθμίζονται χρέη

περίπου 1.6 δις δρχ. σε ότι αφορά συνεταιρισμούς της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ, 01

στο διάστημα που πέρασε ανταποκριθήκαμε και σε έκτακτα γεγονότα, όπως την

καταβολή των αποζημιώσεων λόγω του παγετού.

Β. Στο δευτερογενή τουέα η μονομερής ανάπτυξη συγκεκριμένων παραγωγικών 

τομέων, συμπληρώνεται από πρόσθετες μορφές οικονομικής δραστηριότητας.

Σήμερα, οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να αναπτυχθούν σε πολλούς 

τομείς της οικονομίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

Τους παρέχεται η ευχέρεια να αξιοποιήσουν το συνολικό πλέγμα των 

βελτιωμένων μεταφορικών και επικοινωνιακών υποδομών, τα κίνητρα, αλλά και 

ειδικότερες δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, 

του περιφερειακού προγράμματος και των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

Ως κυβέρνηση έχουμε να δώσουμε συγκεκριμένα δείγματα γραφής για τις 

προσπάθειές μας. Δημιουργούμε οικονομικές υποδομές για τη στήριξη 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως η ΒΙΠΕ Κοζάνης, το 

Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης και το Επιχειρησιακό Κέντρο Κοζάνης. Ενισχύουμε 

τις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς με την ένταξη περιοχών στις φθίνουσες 

δημιουργήθηκαν πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις. Χρηματοδοτούμε μικρές 

επιχειρήσεις και βιοτεχνίες σε αγροτικές και ορεινές περιοχές μέσω του 

προγράμματος LEADER II. Δημιουργούμε γραφεία στήριξης της βιομηχανικής 

αλλαγής στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς. Αντιμετωπίζουμε την 

κρίση στον κλάδο της γούνας, ώστε να τονωθεί η μεταποιητική και εμπορική 

δραστηριότητα και κυρίως ο εξαγωγικός χαρακτήρας του κλάδου. Συγκεκριμένα,



η ειδική μέριμνα για τον κλάδο συνδέεται με τη μείωση του μεταφορικού κόστους 

μέσα από τον εκσυχρονισμό των οδικών και αεροπορικών υποδομών, την 

έμφαση στην ποιότητα και το σχεδίασμά, τη βελτίωση των δομών στήριξης, τη 

διαδικτύωση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Γ. Σε ό,τι αφορά το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τα σηυαντικά πολιτισυικά 

στοιγεία, η ανάπτυξη του τουρισμού και η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου 

μπορούν να δώσουν διέξοδο στην ανεργία και στην ερήμωση και να 

αποτελέσουν παράγοντα βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε 

ορισμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, l1bßάλληλα, Γμ-πολύπλευρη 

τουριστική και πολιτιστική πολιτική, συμπληρώνεται απρ-ταέρ^α περιβαλλοντικής 

προστασίας των πλουτοπαραγωγικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των 

μεταφορικών και επικοινωνιακών υποδομών.

Ο Βούρινος με την κοιλάδα Μεσιανού Νερού, η λίμνη Πολυφύτου, το Βέρμιο, το 

Ανω Βοϊο, ο Αλιάκμονας, αποτελούν μέρος του τουριστικού πλούτου στην 

Κοζάνη και αξιοποιούνται με μεγάλα έργα ώστε να αναδειχθεί το αξιόλογο 

συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ο περιφερειακός σχεδιασμός στον 

τουριστικό τομέα ολοκληρώνεται από παρεμβάσεις και στους υπόλοιπους 

νομούς. Τα μεγάλα έργα των δύο χιονοδρομικών κέντρων της Βασιλίτσας στα 

Γρεβενά και του Πισοδερίου στη Φλώρινα, τα έργα προστασίας, εξυγίανσης και 

αναβάθμισης των λιμνών Καστοριάς και Βεγορίτιδας, τα προγράμματα 

αγροτουρισμού, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο Γράμμο και στις Πρέσπες 

αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, τα μεγάλα έργα στις 

μεταφορικές υποδομές, σχεδιάζονται και υλοποιούνται με σεβασμό στο φυσικό 

περιβάλλον και στο οικοσύστημα της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις για την τουριστική ανάπτυξη, συμπληρώνονται με δράσεις για 

την ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στους αρχαιολογικούς 

χώρους στην Αιανή, στην πόλη Πετρών Φλώρινας και στον οικισμό Δισπηλιού, 

με αναστηλώσεις βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, όπως στο Σισάνι, 

στο Δήμο Σερβίων και στη Ζάβορδα, με την αποκατάσταση και ανάδειξη των 

μνημείων της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, με τα έργα στερέωσης και 

αποκατάστασης σε αρχοντικά της περιοχής, καθώς και με τη στήριξη 

πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων.



Η κυβέρνηση δπυιουονεί όρους και προϋποθέσεις για τη μείωση των ανισοτήτων, 

τη μεταφορά νέων αναπτυξιακών προϋποθέσεων και την ενεργοποίηση και

ανάδειξη όλων των παραγωγικών τομέων (γεωργία, μεταποίηση, εμπόριο και 

υπηρεσίες). Συνεονά£εται υε τις τοπικές κοινωνίες και εξετάζει αιτήματα που 

συντελούν στην τόνωση του τοπικού εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρω το 

κέντρο των νεοσυλλέκτων στα Γρεβενά. Γίνεται δεκτή η πρόταση της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η οικονομική 

δέσμευση που έχει διατυπωθεί. Διαυορφώνει συνθήκες ικανές να δώσουν νέες 

προοπτικές στην αναπτυξιακή προσπάθεια που συντελείται, να δώσουν διέξοδοίΟρβΙΐΓψβ (Λ)
στ^,απασχόλησηίκαι να δημιουργήσουν νέες πηγές εισοδήματος.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Με ευθύνη, συνέπεια και σκληρή δουλειά εκτιμάμε ότι θα αναμορφώσουμε τη 

Δυτική Μακεδονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Όμως, πρέπει και εσείς όλοι να 

δραστηριοποιηθείτε δυναμικά και δημιουργικά. Να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες 

που διαμορφώνουμε. Να μην περιμένετε κάθε λύση από την κυβέρνηση και από 

δυσκίνητους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Πρέπει να δείτε τα προβλήματα, τις 

λύσεις τους και τις ευκαιρίες ξεπερνώντας μικρόψυχες καταστάσεις, προσωπικές 

διαπλοκές και μικροπολιτικές στείρες αντιδικίες τοπικού χαρακτήρα. Να 

προσβλέπετε σταθερά προς τα εμπρός.

Επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα της περιοχής 

και να ισχυροποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Θέλουμε να την 

οδηγήσουμε σε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή ταυτότητα. Απο τις παρεμβάσεις 

μας περιμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεργίας, στην αναδιάθρωση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή και στη συμμετοχή της στο βορειοελλαδικό 

άξονα.

Η κυβέρνηση μας απέδειξε ότι αυτά τα έργα μπορεί να τα φέρει σε πέρας. Ότι 

είναι αποφασισμένη να στηρίξει την εξέλιξη της απομονωμένης περιφέρειας σ’ 

ένα δραστήριο και δυναμικό πόλο ανάπτυξης με πρόσβαση κΓ επικοινωνία σε 

όλη τη χώρα και με τις άλλες χώρες της περιοχής.
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Η ισχυρή Ελλάδα είναι αυτή που χτίζουμε σήμερα, 
αυτή που χτίζουμε τώρα.

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζει στο ρυθμό 
της ανάπτυξης

Έργα 950 δις μέχρι το 2001

Διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βγαίνει από την 
απομόνωση, ανοίγει δρόμους επικοινωνίας με όλη 
τη χώρα, με τά Βαλκάνια, με την Ευρώπη.

Έργα στην Εγνατία οδό
Έργα στο τομέα ενέργειας
Έργα για την προστασία του περιβάλλοντος
Έργα ανασυγκρότησης και αποκατάστασης από
τους σεισμούς
Έργα για την παιδεία
Έργα για την υγεία
Έργα για τον τουρισμό

Η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Καστοριά, τα Ερεβενά 
κάνουν τα δικά τους βήματα ανάπτυξης.

Οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς.

Μια νέα εποχή ελπίδας και δημιουργίας αρχίζει 
στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την ισχυρή Ελλάδα

Η Ελλάδα εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 1997

ΑΠΟ: την Υπουργό Ανάπτυξης 

ΠΡΟΣ: τον Πρωθυπουργό

ΘΕΜΑ: Εκκρεμή θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης

στη Δυτική Μακεδονία.

1. Ηλεκτροστατικά Φίλτρα των ΑΗΣ Καρδίας.

Ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση ηλεκτροστατικών φίλτρων στις 

μονάδες I και II προκηρύχθηκε το Νοέμβριο του 1989. Οι συμβατικές 

ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των φίλτρων ήταν για το δεύτερο 

εξάμηνο του 1993. Η πραγματική καθυστέρηση έναρξης της εμπορικής

λειτουργίας των ηλεκτροστατικών .φίλτρων ήταν 27 μήνες για την 

μονάδα I και 20 για την μονάδα II. Με την εγκατάσταση τους δεν έγινε 

δυνατή η επίτευξη του συμβατικού στόχου, λόγω της ιδιαιτερότητας 

της ποιότητας του λιγνίτη της περιοχής. Ο ανάδοχος εργάσθηκε πάνω 

στο πρόβλημα, αλλάζοντας τα ηλεκτρόδια με δαπάνη του, χωρίς 

αποτέλεσμα. Τα όρια εκπομπών βρίσκονται εντός των ορίων της 

νομοθεσίας, όχι όμως της συμβάσεως.

Τον Ιούλιο του 1996 συγκροτήθηκε ειδική επιστημονική επιτροπή στην 

οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

του ΤΕΕ και άλλοι διεθνούς φήμης ειδικοί, ακόμη και εκπρόσωποι 

ανταγωνιστικών οίκών του κατασκευαστή. Το Φεβρουάριο του 1997 η 

επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της και αποφασίστηκε η δοκιμή 3 

διαφορετικών τεχνολογιών που θα βελτίωνε την απόδοση των φίλτρων. 

Οι δύο πρώτες τεχνολογίες έχουν ήδη δοκιμαστεί με θετικά 

αποτελέσματα, πλην όμως, όχι πλήρως ικανοποιητικά.



Απομένει η δοκιμή της τρίτης λύσης για την οποία έχει παραγγελθεί ο 

σχετικός εξοπλισμός, που αυτή τη στιγμή μεταφέρεται από τις ΗΠΑ 

στην Ελλάδα. Η λύση αυτή έχει δοκιμαστεί και σε άλλα μέρη και 

ελπίζεται να οδηγήσει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Δ.Ε.Η. ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα προετοιμάζει τα τεύχη 

προδιαγραφών του διαγωνισμού για τα φίλτρο των Μονάδων III και IV  . 

στον οποίο θα ενσωματώσει τα αποτελέσυατα και των τριών λύσεων.

Η Δ.Ε.Η. έχει δεσμευθεί ότι η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού θα 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τον Μάρτιο του 1998.

2. Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα.

Λόγω των σεισμών του 1995 πραγματοποιούνται γεωλογικές έρευνες 

και επανεξετάζεται η μελέτη με την συνδρομή εμπειρογνωμόνων. Το 

έργο στη συνέχεια πρέπει να επανεκτιμηθεί υπό το πρίσμα της 

προφανούς αύξησης του κόστους, λόγω της αντισεισμικής προστασίας, 

αλλά και τις επιλογές του προγράμματος της ΔΕΗ για τη χρησιμότητα 

νέων υδροηλεκτρικών έργων στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



3. Αρδευτικό Έργο περιοχής Μπουτζακίων.

Η χρήση των υδάτων τα οποία η ΔΕΗ αντλεί από τα ορυχεία για 

άρδευση της περιοχής Μπουτζακίων σχετίζεται με την γενικότερη 

διαχείριση των υδάτων μιας ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει τη 

λίμνη Βεγορίτιδα και αφορά, εκτός του Νομού Κοζάνης, τους Νομούς 

Φλώρινας και Πέλλας.

Βρίσκονται σε εξέλιξη τμηματικές μελέτες. Με τον Γενικό Γραμματέα 

της Περιφέρειας συμφωνήσαμε να επιτευχθεί ένας συντονισμός των 

μελετών. Κατ ' αρχήν δεν υπάρχει αντίρρηση στην εκτέλεση του έργου 

εφόσον δεν διαταράσσονται οικοσυστήματα, δεν θα επιφέρει 

σημαντικές μεταβολές σε ύδατα άλλων περιοχών και θα προκύψει 

οικονομικότητα. Είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από τοπικούς, 

περιφερειακούς και εθνικούς πόρους. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει την 

εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του έργου και να παράσχει 

περαιτέρω τεχνική υποστήριξη. Δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί με 

το κόστος της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδεχόμενη 

άντληση.

4. Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης.

Η Υπουργική Απόφαση για τη διαχείριση του Πόρου εκδόθηκε τον Ιούλιο 

του 1997 μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς 

στην διάρκεια των οποίων κυριάρχησαν οι αντιθέσεις μεταξύ του 

Πρώτου και του Δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης. Δεν επιτεύχθηκε η 

ομοφωνία όλων των φορέων των Νομών. Σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εσωτερικών καταλήξαμε σε λύση η οποία θεωρείται ως η 

καλύτερη δυνατή στη μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του 

θεσμικού πλαισίου των Αυτοδιοικήσεων και της Περιφερειακής 

Διοίκησης.

Συνοπτικά:

Καταρτίζεται ειδικό πενταετές πρόγραμμα σε κάθε Νομό. Οι στόχοι 

του προγράμματος προσδιορίζονται σαφώς (υποδομές, προστασία 

περιβάλλοντος, απασχόληση). Τα ποσά κατατίθενται σε ειδικούς



λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η κατάρτιση του προγράμματος

αναλαμβάνεται από την Περιφέρεια, ώστε να λαμβάνονται υπόψιν τα 

προγράμματα που εκτελούνται παράλληλα, μετά από πρόταση των 

ΤΕΔΚ και των Νομαρχιακών Συμβουλίων. Συγκροτείται Επιτροπή 

Παρακολούθησης υπό την Προεδρεία των Νομαρχών και ευρεία 

συμμετοχή φορέων.

Διευκρινίσθηκε προφορικά στο Νομάρχη. Κοζάνης, ο οποίος μαζί με το 

Νομάρχη Αρκαδίας συνεχίζουν να έχουν αντιρρήσεις, ότι το Υπουργείο 

Ανάπτυξης είναι πρόθυμο να επανεξετάσει κάποια σημεία του τρόπου 

διαχείρισης, αφού πρώτα δοκιμαστούν στην πράξη και μετά την 

νομοθέτηση των αρμοδιοτήτων των βαθμιδών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στο δημοκρατικό προγραμματισμό. Ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας εξέδωσε εγκύκλιο για τη κατάρτιση του 

πρώτου πενταετούς παρέχοντας τη πρωτοβουλία στα Νομαρχιακά 

Συμβούλια. Ήδη, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Φλώρινας ξεκίνησε τη 

διαδικασία.


