
Νομός Ημαθείας

Στο Νομό Ημαθείας, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πλέγμα έργων 

ύψους 10 δισ. δρχ. περίπου που χρηματοδοτούνται μέσω του 

Περιφερειακού Επιχειρησικαού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρέπει όλοι μαζί να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας για 

πιο γρήγορη υλοποίηση. Γιατί πιο γρήγορη υλοποίηση των έργων 

συνεπάγεται γρηγορότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση της 

απασχόλησης.

Στο Νομό γίνονται σημαντικά έργα οδικής υποδομής και 

βελτιώσεις στους οδικούς άξονες:

• Κουμαριά - Σέλιο,

• Καβάσιλα - Κεφαλοχώρι - Νησάκι,

• Αγ. Γεώργιος - Αγ. Μαρίνα - Παλοχώρι

• Χαράδρας - Ελαμίνας και

• Χαρίεσσας - Αγγελοχωρίου.

Στο στάδιο της δημοπράτησης με το σύστημα Μελέτη - 

Κατασκευή είναι το μεγάλο έργο της Παλαιός Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης - Βέροιας. Επίσης η σύνδεση:



• Βέροιας - Έδεσσας,

• ο άξονας Κουριάς - Σελίου - Κουτσοχωρίου,

• τα τμήματα Βέροιας Νάουσας πρός Σκύδρα,

• και ο κόμβος Νάουσας στη θέση Εσπερίδες.

Η ολοκλήρωση των έργων αυτών θα διευκολύνει σημαντικά τις 

μετακινήσεις των ανθρώπων και τη διακίνηση των αγαθών μέσα στο 

Νομό, καθώς και την σύνδεση με το μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο της Β. 

Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη.

Τα έργα αυτά συμπληρώνονται από την βελτίωση και ανάπτυξη 

του επαρχιακού και αγροτικού δικτύου του νομού.

Ολοκληρώνονται τα έργα_ύδρευσης πολλών κοινοτήτων όπως 

της Αγκαθιάς, της Χαρίεσσας, των Ριζωτάτων, της Κυψέλης, της 

Καστανιάς, του Αράχου, του Βερμίου, της Βεργίνας, του Ζερβοχωρίου, 

της Λευκάδιάς, της Μαρίνας και τέλος το μεγάλο έργο ύδρευσης του 

Δήμου Αλεξάνδρειάς και των Κοινοτήτων της περιοχής.

Οι υποδομές για την αγροτική ανάπτυξη του τόπου 

συμπληρώνονται με αρδευτικά δίκτυα, όπως η ολοκλήρωση του 

δικτύου στις Συκιές, της Δεξιάς όχθης του Αλιάκμονα και του



προσαγωγού του δικτύου του Τριποτάμου, το Δίκτυο στις Συκίες, της 

Δεξίας όχθης του Αλιάκμονα και του προσαγωγού του δικτύου 

Γιαννακοχωρίου - Μαρίνας.

Στην ανάπτυξη του Νομού θα συντελέσουν και τα έργα 

αξιοποίησης της αρχαιολογικής περιοχής της Βεργίνας, καθώς και της 

βελτίωσης και ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού 

Κέντρου Σελίου.

Κλείνοντας με τα έργα που γίνονται στην Ημαθία, θα αναφερθώ 

ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, που αποτελεί την βάση για την 

ανάπτυξη κάθε κοινωνίας. Μια σειρά από έργα ολοκληρώνονται, 

εκτελούνται ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης, 

ανταποκρινόμενα σε πάγιες ανάγκες του Νομού, όπως:

• το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας,

• το Γυμνάσιο Βεργίνας,

• το Λύκειο Αλεξάνδρειας,

• η επέκταση του Γυμνασίου Ειρηνούπολης,

• ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών σχολών Νάουσας,

• το Γυμνάσιο Πανοράματος,

• το μεγάλο σχολικό συγκρότημα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελιάς 

Βέροιας,



• το 2ο Γυμνάσιο Βέροιας,

• το Γυμνάσιο Μαρίνας.

Επίσης προχωρεί η ανακατασκεύη και ο εκσυγχρονισμός του 

Γυμνασίου Μακροχωρίου και του σχολικού συγκροτήματος 

Αλεξάνδρειάς.

Δεν θα σταματήσουμε όμως εδω. Η Ημαθία αξιοποιώντας τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως η Βεργίνα, το Σέλι, το 

ανθρώπινο δυναμικό της, τη θέση της στον Αξονα πρός τη Βαλκανική, 

θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία για τον 21ο 

αιώνα.

Η Διαβαλκανική συνεργασία, η προώθηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων, ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, οι υποδομές και η 

αγροτική ανάπτυξη είναι οι τομείς που θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος 

μας. Χωρίς να ξεχνάμε, όπως ανέφερα πριν το ανεκτίμητο θησαυρό 

της Βεργίνας, που η αξιοποίηση του θα είναι πηγή ανάπτυξης και 

ακτινοβολίας όχι μόνο για την Ημαθία, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα .


