
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Το όραμά μας για το 2030

Πόλη της Ευρωπαϊκής Αποστολής των 

100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων 

Πόλεων 

Εθνικός Πόλος Αειφορίας και Καινοτομίας



Ο Δήμος Κοζάνης είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο και η 

έδρα της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι το 

διοικητικό και εμπορικό κέντρο καθώς και η έδρα του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Πληροφορίες για την Κοζάνη (67.161)

Αποτελεί φυσικό γεωγραφικό και διαμετακομιστικό 

κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην 

περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Γεωγραφικός και διαμετακομιστικός 

κόμβος

Δικτύωση με άλλες Πόλεις της Αποστολής 

από την Ελλάδα και τις συνδεδεμένες 

χώρες
Ελληνικές πόλεις σε κοντινή απόσταση: Θεσσαλονίκη, 

Τρίκαλα, Ιωάννινα. Δήμοι Κορυτσάς (Αλβανία) και 

Μπίτολα (Βόρεια Μακεδονία).

Κοζάνη
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ΕΓΝΑΤΙΑ 

Αεροδρόμιο Φίλιππος

Δίκτυα μεταφοράς

ηλεκτρικής ενέργειας 

Νέα Πανεπιστημιούπολη 

Επενδύσεις σε ΑΠΕ (Φ/β, Ανεμογεννήτριες, 

Υδροηλεκτρικά)



Η υφιστάμενη εγκατεστημένη ενέργεια ανέρχεται 

περίπου σε 1.570 MW από τις μονάδες του ΑΗΣ 

Αγίου Δημητρίου ενώ πριν την απόσυρση του ΑΗΣ 

Καρδιάς ξεπερνούσε τα 2.770 MW. 

Το ενεργειακό κέντρο της χώρας 

6%

2011-2021:

Μείωση 

πληθυσμού

Μια από τις πιο 

εξαρτημένες από λιγνίτη 

περιοχές της Ευρώπης 

Λιγνίτης έως το 

2028 (ΕΣΕΚ)

0%



Εμβληματικές επενδύσεις
Ενεργειακού και Περιβαλλοντικού χαρακτήρα

• Το μεγαλύτερο ενεργειακό 

έργο των ΟΤΑ.  

• Καλύπτει τις ανάγκες 

θέρμανσης περισσότερων 

από 28.000 νοικοκυριών. 

€75 εκατ. 
Τηλεθέρμανση

● Το πρώτο ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης 

απορριμμάτων στην 

Ελλάδα.

€49 εκατ. 
Διαχείριση απορριμμάτων

Σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε, υλοποιούμε



Κοζάνη 2030: 

Ένας κλιματικά 

ουδέτερος και 

έξυπνος Δήμος 

Δήμος Κοζάνης

"Στόχος μας είναι να κάνουμε 

το Δήμο μας Εθνικό Πόλο 

Αειφορίας και Καινοτομίας".  

Η κλιματική ουδετερότητα 

και ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός  

μας οδηγούν στο νέο 

αναπτυξιακό 

και παραγωγικό μοντέλο 

που έχει ανάγκη 

η περιοχή μας



Νέα γενιά εκπαιδευτικών υποδομών

Επενδύουμε στη νέα γενιά, με την κατασκευή νέων 

σχολικών κτηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προς 

την κατεύθυνση των Πράσινων Επαγγελμάτων. 

Τεχνόπολις - Κέντρο Διάδοσης 

Τεχνολογίας
Κατασκευάζουμε το Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας με 

στόχο την διάδοση της επιστήμης και των προϊόντων του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. Μαζί με τις υπόλοιπες 

υποδομές του θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας, αλληλεπιδρά 

και συμπληρώνει το στόχο για την δημιουργία ενός Εθνικού 

Πόλου Αειφορίας και Καινοτομίας.  

Υποδομές αθλητισμού 

Δημιουργούμε υποδομές αθλητισμού (νέο 

κολυμβητήριο). 

Νέα γενιά 

εμβληματικών 

επενδύσεων. 

ΣΔΙΤ

€ 80 εκατ. 



Κατασκευή στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ ενός Μουσείου 

Διάδοσης Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

Τεχνόπολις - Κέντρο Διάδοσης 

Τεχνολογίας 

Ίδρυση ενεργειακής κατασκήνωσης με στόχο τη 

διαδραστική μάθηση στους τομείς των πράσινων 

τεχνολογιών και των ενεργειακών καινοτομιών. 

Ενεργειακή Κατασκήνωση

Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων

Κατασκευή στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με στόχο την 

ανάπτυξη των Πράσινων Επαγγελμάτων. 

Θύλακας Ζώνης Καινοτομίας

Ίδρυση του πρώτου θύλακα Ζώνης Καινοτομίας στο 

πλαίσιο του Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή 

Μετάβαση.  









Υποδομές στον τομέα της Ενέργειας
Σε εξέλιξη και σχεδιαζόμενα έργα 

Εξοικονόμηση ενέργειας στο

Δημοτικό Φωτισμό με την

εγκατάσταση λαμπτήρων LED

και συστήματος διαχείρισης. 

Το έργο έχει ωριμότητα 

δημοπράτησης. Διερευνώνται 

εναλλακτικές χρηματοδοτικές 

δυνατότητες. 

Αναβάθμιση 

οδοφωτισμού
8.000.000,00 €

Σε εξέλιξη

Ο Δήμος Κοζάνης ίδρυσε το 2020 την

πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του

Δήμου. Η ΕΚ έχει λάβει ήδη όρους

σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και

αναμένεται η χρηματοδότηση του.

Ενεργειακή Κοινότητα: 

Φ/Β Πάρκο Ισχύος 7 MW 

6.000.000,00 €

Σε εξέλιξη

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την

εγκατάσταση συστήματος

αποθήκευσης με

αντλησιοταμίευση 8 MW σε

συνδυασμό με την εγκατάσταση

φωτοβολταϊκού 8 MW.  

Αντλησιοταμίευση: 

Έργο Ισχύος 8+8 MW 
9.500.000,00 €

Σε φάση σχεδιασμού



Κατάθεση αίτησης στη ΡΑΕ για να 

λάβει άδεια εμπορίας ηλεκτρικής 

ενέργειας.

Αξιοποίηση των μηχανισμών των  

Συμβάσεων Πώλησης Ενέργειας 

(PPAs).

Απεξάρτηση της Τηλεθέρμανσης από

τα ορυκτά καύσιμα και την εξασφάλιση

θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Νέες 

πρωτοβουλίες
Λαμβάνουμε στρατηγικές 

πρωτοβουλίες ενεργειακού και 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 



70%

Στόχος η μείωση των εκπομπών του κτηριακού αποθέματος

που αγγίζει το 70%, μέσω παρεμβάσεων που θα στοχεύουν

στην εξασφάλιση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

για τα νοικοκυριά, καθώς και την υποκατάσταση της θερμικής

ενέργειας της Τ/Θ με ΑΠΕ. 

Δράσεις για την μείωση των εκπομπών CO2 

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια 

(δημόσια και ιδιωτικά)

• Διμερείς συμβάσεις αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

• Υποκατάσταση θερμικής ενέργειας 

Τ/Θ με ΑΠΕ 



• Παρακολούθηση στόλου οχημάτων

• Παρακολούθηση ποιότητας αέρα 

εσωτερικού χώρου

• Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης

• Βέλτιστη δρομολόγηση μέσω 

παρακολούθησης πλήρωσης κάδων

• Έξυπνο parking

• Παρακολούθηση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας

Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης

Καλύπτει το 95% της πόλης της Κοζάνης

Δίκτυο LoRA

Δίκτυο Έξυπνης Πόλης - LoRA



Η ΚΔΒΚ 

αναδεικνύει 

τον πλούτο της 

μέσω 

ψηφιακών 

εφαρμογών



Ευχαριστώ!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες 

πληροφορίες

+30 24610350311

Τηλ.
kozani@cityofkozani.gov.gr

Email 
www.cityofkozani.gov.gr

Ιστοσελίδα

kozani2030.eu

Λάζαρος Μαλούτας
Δήμαρχος Κοζάνης

kozani@cityofkozani.gov.gr


