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ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΔΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ & ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου επισημοποιήθηκε η συνεργασία μεταξύ της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΙΝΔΟΥ, με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας. 

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας έγινε στη Θεσσαλονίκη σε 

εκδήλωση, που διοργάνωσε η κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο 

αμφιθέατρο «Παναγής «Παναγής Παναγιωτόπουλος» της σχολής. 

Το σύμφωνο υπέγραψαν ο  πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου Δημήτριος, 

δήμαρχος Τρικκαίων, ο κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής κ. Κατσιφαράκης 

Κων/νος και ο πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ κ. Στεργίου Ανδρέας, δήμαρχος 

Αργιθέας. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν χαιρετισμοί – τοποθετήσεις από τον 

κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής κ. Κατσιφαράκη Κων/νο, τον Πρόεδρο της 

ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου Δημήτριο και τον πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ κ. Στεργίου Ανδρέα 

και τον Αντιδήμαρχο έργων Θεσσαλονίκης κ. Μάκη Κυριζίδη. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις προτάσεις συνεργασίας από τον Πρύτανη του 

ΑΠΘ κ. Παπαϊωάννου Νικόλαο, τον Αντιπρύτανη ανάπτυξης, του κοσμήτορες της 

νομικής σχολής κα Ελισάβετ Συμεωνίδου, Επιστημών Υγείας κ. Θεόδωρο 

Δαρδαβέκη και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών κ.   Γρηγόριος Ζαρουπάκης. 

Σημαντικές ήταν οι προτάσεις των προέδρων των Τμημάτων Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών κ. Τοκμακίδη Κων/νου, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Η/Υ κ. Παπαγιάννη Γρηγορίου, Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Σεφερλή 

Παναγιώτη, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης κα Ελένη παπαδοπούλου. 



Από πλευράς του Δικτύου έγινε η παρουσίαση του ΔΙΚΤΥΟΥ από τον 

συντονιστή κ. Χρήστος Γκρέκο και τοποθετήσεις – προτάσεις από τους Δημάρχους 

Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνο Παναγιώτη, Αγράφων κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρο. 

Η συνεργασία που ξεκίνησε ανοίγει νέους ορίζοντες, που καλύπτουν ένα 

ευρύτατο επιστημονικό αντικείμενο με πολλές και ποικίλες εφαρμογές. Συνιστά επί 

της ουσίας την συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και καθιστά τους μικρούς και όχι μόνο δήμους, άμεσους κοινωνούς της 

επιστημονικής γνώσης και έρευνας. Η συνεργασία αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει το 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ αλλά και τους δήμους μέλη του μεμονωμένα, στον σχεδιασμό και 

τη μελέτη διάφορων αναπτυξιακών στρατηγικών για τον πολιτισμό και την τοπική 

αρχιτεκτονική, όπως τα πέτρινα γεφύρια, μοναστήρια, παραδοσιακοί οικισμοί, για 

την αξιοποίηση των φυσικών πόρων για παραγωγή ενέργειας (Υδροκίνηση, 

Νερόμυλοι, Ενεργειακές Κοινότητες), αναβάθμιση διατήρηση τοπίων, μέσω της 

διατήρησης της βιοποικιλότητας, της δημιουργίας αναβαθμίδων στα επικλινή σημεία 

και του προγραμματισμού και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων. 

Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει και θα επιταχύνει την προσπάθεια μας να 

επανατοποθετήσουμε την περιοχή της ΠΙΝΔΟΥ στο εξωτερικό της περιβάλλον και να 

ενισχύσουμε και να αναδείξουμε την ταυτότητά της μέσα από αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες ώστε η ορεινότητα της περιοχής από σημερινό μειονέκτημα να 

αποτελέσει το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του αύριο. 

Όλοι μαζί Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τοπικές κοινωνίες να 

αφήσουμε το αποτύπωμά μας, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας, 

πρόσβασης, λειτουργικότητας και ανάδειξης της περιοχής μας. 

 


