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ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Πέμπτη
15-1-2015

Ώρα,
6.00μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3.Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
α) για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού στις δημοπρασίες έργων συνολικού
προϋπολογισμού υπεράνω του ανώτατου ορίου της 2 ης τάξης του ΜΕΕΠ
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
για το έτος 2015.
β) για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού για τα έργα που θα δημοπρατηθούν
το 2015 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης.
4. Αίτημα της κ. Ναούμας Ξανθοπούλου για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για
προβλήματα προσβασιμότητας σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της στην Πτολεμαίδα.
5. Πρόσκληση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για κατάθεση προτάσεων έργωνδράσεων προς χρηματοδότηση από την Κοινοπραξία του TAP [Διαδριατικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου].
6. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση του συστήματος Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Αδειών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7. Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών κου Σημανδράκου Βαγγέλη –
συζήτηση θεμάτων ΠΕ Γρεβενών.
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Πόρισμά Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον ΤΑΡ.
β) Υποβολή παραίτησης συν. Γιάννη Βάρκα από μέλος της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΔΜ. Νέο μέλος στη θέση του παραιτηθέντος η Μωϋσιάδου Σοφία.
γ) Έγγραφο Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας
«Δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές – ΚΕΑΟ- Διάλυση ΤΣΜΕΔΕ.
δ) Έγγραφο ΤΕΕ/Τμήμα Κέρκυρας προς τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για
τα απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγής ή μειώσεων από τον
ΕΝΦΙΑ έτους 2014.
ε) Επιστολή ΤΑΡ «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου : Οργάνωση εκδηλώσεων
εταιρικής δικτύωσης μεταξύ υποψηφίων βασικών εργολάβων του ΤΑΡ και πιθανόν
υπεργολάβων και προμηθευτών του έργου.
στ) Επιστολή Αθανασιάδη Αθανάσιου.
ζ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ: αποκλεισμός Διπλ. Μηχανικών από τη δυνατότητα επιλογής
σε θέση ευθύνης στο Υπουργείο Οικονομικών.
η) Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την
προεκλογική περίοδο.
θ) Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε επιστολή μας που αφορούσε
«Καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους Διπλ. Μηχανικούς… κινητικότητας».

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «1.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

: Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας,
Βασιλειάδης Θεόδωρος, Γκάσης Δημήτριος, Κακάλης Αθανάσιος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος ,
μέλη.
:-

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:1ο, 3o, 4o, 5o, 6o, 2o, 7o

ΘΕΜΑ 1ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ1/2015
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 26ης και 27ης συνεδρίασης έτους 2014 του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο
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3α)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1260/16-12-2014 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ1/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις Επιτροπές Διαγωνισμού στις
δημοπρασίες έργων συνολικού προϋπολογισμού υπεράνω του ανώτατου ορίοιυ της
2ης τάξης του ΜΕΕΠ αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015 , οι συνάδελφοι:
α) Ισπόγλου Κωνσταντίνος Μ.Μ., ως τακτικό μέλος
β) Τσολάκης Αλέξανδρος Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
3β)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 28/14-1-2015 έγγραφο του Δήμου
Κοζάνης.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ1/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις Επιτροπές για τα έργα που θα
δημοπρατηθούν το 2015 από τη Διεύθυνης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κοζάνης, οι συνάδελφοι:
α) Χριστοπούλου Παρασκευή Π.Μ., ως τακτικό μέλος
β) Γιαννακίδης Δημήτρης Η.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 4ο
Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 10/9-1-2015 αίτηση της κας
Ναούμα Ξανθοπούλου.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ1/2015
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται η κα
Ναούμα Ξανθοπούλου το ποσό των 1.900,00 € ( ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού από την αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κος Γκουλέτσος Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο

Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι σε συνέχεια της συνάντησης
εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου και για την οποία έγινε
ενημέρωση σε προηγούμενη συνεδρίαση, εστάλη το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
26-14-1-2015 έγγραφο με το οποίο ζητείται κατάθεση προτάσεων φορέων με
συμπλήρωση ειδiκού εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασίας.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ1/2015
Το θέμα των προτάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για χρηματοδότηση έργων και δράσεων
στο πλαίσιο της Εταιρικης Κοινωνικής Ευθύνης της κοινοπραξίας του ΤΑΡ θα
συζητηθεί αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. μετά την αποστολή του
σχετικού εγγράφου και εντύπου στις Μόνιμες και τις Νομαρχιακές Επιτροπές του
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Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. και την κατάθεση απ’ αυτές αλλά και από τα μέλη της Δ.Ε. σχετικών
προτάσεων.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6ο
Γίνεται ενημέρωση για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Ελλάδα
σε συνεργασία με το κεντικό Τ.Ε.Ε. θέμα: " ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ".
Κατά την διάρκεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων γίνεται αναλυτική παρουσίαση
των νέων εφαρμογών από στέλεχος του ΤΕΕ, υπεύθυνο του προγράμματος. Οι
εσπερίδες απευθύνονται σε στελέχη και μέλη του ΤΕΕ, ελεύθερους επαγγελματίες
μηχανικούς, στελέχη των Υπηρεσιών Δόμησης και των τεχνικών υπηρεσιών των
ΟΤΑ.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ1/2015
Αποφασίζεται η διοργάνωση
σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ στη Δυτική
Μακεδονία
δύο ενημερωτικών
εσπερίδων με θέμα «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ". H πρώτη θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17.30, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη) και η δεύτερη την
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 14.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Δήμου Φλώρινας (Νέο Πάρκο, Φλώρινα).
Ο προϋπολογισμός των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων (300)
Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2ο
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 2ου θέματος.
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει την εισήγηση που έκανε στη
συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη μετά από απόφαση της Δ.Ε.. με θέμα H
αλληλεπίδρασης της τοπικής κοινωνίας ηλεκτροπαραγωγικές δραστηριότητες στη
Δυτική Μακεδονία»
Καταθέτει σχετικά την παρέμβασή του για τα πρακτικά :
Εισήγηση Προέδρου Δημήτρη Μαυροματίδη στη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στην
Κοζάνη:
«H αλληλεπίδρασης της τοπικής κοινωνίας ηλεκτροπαραγωγικές
δραστηριότητες στη Δυτική Μακεδονία»
Δημήτρης Μαυροματίδης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΖΑΝΗ, 19/12/2014
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Γενικά
• Η Δυτική Μακεδονία φιλοξενεί δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής από το
1956.
• Στον ενεργειακό άξονα του λεκανοπεδίου της Δυτικής Μακεδονίας, που
αποτελεί το μεγαλύτερο λιγνιτικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, εξορύσσονται
σήμεραπερίπου 50 εκατομμύριατόνοιλιγνίτητοχρόνο.
• Στην περιοχή είναι εγκατεστημένες 17 ατμοηλεκτρικές μονάδες συνολικής
εγκατεστημένηςισχύος 4,330 MW και 2 υδροηλεκτρικέςισχύος 528 MW.
• Οι μονάδες αυτές κάλυψαν το 48% της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειαςστοδιασυνδεδεμένοσύστηματηςΕλλάδαςτηνπενταετία 2009 ‐ 2013.
• Περισσότεροι από 9,000 εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα, με
μόνιμη ή έκτακτη σχέση εργασίας, στον παραγωγικό κύκλο της λιγνιτικής
βιομηχανίας.
• Το περιφερειακό ΑΕΠ διαμορφώνεται σε ποσοστό 25% από τις δραστηριότητες
της ΔΕΗΑΕ.

Παραγωγή λιγνίτη 5 πρώτες χώρες στην EURACOAL

Εξόρυξη λιγνίτη - ορυχεία
• H εξόρυξη λιγνίτη στη περιοχή, από το 1956 έως το 2006, ανήλθε σε 1.2 δις
τόνους. Τα υφιστάμενα κοιτάσματα ανέρχονται σε 0.9 δις τόνους, ενώ σύμφωνα με
προβλέψεις για αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων, η συνολική διαθέσιμη ποσότητα
εκτιμάται σε περίπου 1.8 δις τόνους.
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• Η αναλυτική καταγραφή των κοιτασμάτων σε συνάρτηση με τους τεχνο‐
οικονομικούς προβληματισμούς για την περαιτέρω αξιοποίηση τους, θα πρέπει να
αποτελέσει θεμελιώδες τμήμα ενός εθνικού ενεργειακού στρατηγικού
σχεδιασμού.
• Με τροπολογία του 2001 (άρθρο 9 Ν.2941/2001) καταργήθηκε ο όρος του άρθρου
1 του Ν.1280/1982 ο οποίος προέβλεπε «την επαναπόδοση των εκτάσεων στο
Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα» και μετέτρεψε τη ΔΕΗ στον
μεγαλύτερο ιδιοκτήτη εκτάσεων της περιοχής ενώ έχει απολέσει τον αποκλειστικά
δημόσιο χαρακτήρα που κατείχε μέχρι την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
της.
• Επίσης, εκτάσεις που έχουν αποκτηθεί με διαδικασίες που αφορούσαν λόγους
δημοσίου συμφέροντος και ήταν εναρμονισμένοι με την ευρύτερη κρατική
ενεργειακή πολιτική της χώρας, περιήλθαν σε σχήματα ιδιωτικής συνεκμετάλλευσης
χωρίς την εκπροσώπηση των τοπικών φορέων.
Παραγωγή ενέργειας‐αξιοποίηση λιγνίτη και υδάτινου δυναμικού


Σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, προβλέπονται τα ακόλουθα :
• απένταξη των Μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς από το Μεταβατικό
Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ).
• ένταξη σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33
της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, των Μονάδων 1‐2 του ΑΗΣ Αμυνταίου και 1,2,3
και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς.
• υλοποίηση των απαραίτητων, για τη συμμόρφωση με τους στόχους του
ΜΕΣΜΕ, περιβαλλοντικών επενδύσεων στις Μονάδες 1 έως 5 του ΑΗΣ Αγ.
Δημητρίου, σύμφωνα με επικαιροποιημένο χρονικό προγραμματισμό.

• Οι πιο πάνω αποφάσεις πρακτικά θα οδηγήσουν σε περιορισμένη λειτουργία για
την περίοδο 2016 – 2023 των ΑΗΣ Αμυνταίου και Καρδιάς, η οποία καθορίζεται σε
17,500 ώρες λειτουργίας για το σύνολο της περιόδου.
• Στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (μονάδες 1 έως 5), σύμφωνα με την προαναφερθείσα
απόφαση, πρέπει να γίνουν σημαντικές περιβαλλοντικές επενδύσεις προκειμένου
να συνεχιστεί η χωρίς χρονικούς περιορισμούς, λειτουργία όλων των μονάδων που
ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 400 εκατ. € για τις πέντε μονάδες.
• Η μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη για τους ΑΗΣ Αμυνταίου και Καρδιάς από ~22
εκατ. τόνους ανά έτος σε ~7,5 εκατ. τόνους εκτιμάται ότι θα επιφέρει μείωση του
προϋπολογισμού των ετήσιων λειτουργικών δαπανών των ορυχείων της ΔΛΚΔΜ και
των πιο πάνω ΑΗΣ συνολικά κατά 240 εκ. €, περίπου, μηδενισμό τυχόν επενδύσεων
στους αναφερόμενους ΑΗΣ και προφανώς μεγάλη οικονομική ζημία για την
περιοχή.
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• Η Δυτική Μακεδονία συμβάλει με 12% στην καθαρή ισχύ υδροηλεκτρικών
σταθμών στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή 375 ΜW, ενώ το υδάτινο δυναμικό του
Αλιάκμονα αξιοποιείται περαιτέρω κατάντη της ροής του. Το τελευταίο έτος
εντάχθηκαν 153 MW επιπλέον.
• Η κατασκευή και η λειτουργία των τεχνιτών φραγμάτων έχει ως συνέπεια τη
δέσμευση σημαντικών εκτάσεων με αποτέλεσμα την αλλαγή δραστηριοτήτων και
πηγών εσόδων του απομακρυνόμενου ή γειτνιάζοντα πληθυσμού. Ιδιαίτερα δε για
την λίμνη του Πολυφύτου που κατασκευάστηκε την δεκαετία του ’70, δεν έγινε
κανένα έργο αποκατάστασης ή/και αξιοποίησης της περιοχής, ενώ δεσμεύτηκαν
σημαντικές εκτάσεις με ελάχιστες αποζημιώσεις.
• Αποτελεί πάγιο αίτημα η θέσπιση ανταποδοτικού τέλους για την λειτουργία
μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών (>15MW), ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγει. Στους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, που
θεωρείται σταθμός ΑΠΕ αποδίδεται σχετικό τέλος της τάξης του 3%, ενώ είναι
μηδενική η ανταπόδοση από την λειτουργία μεγάλων σταθμών με κατά πολύ
μεγαλύτερες επιπτώσεις.
• Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2010, το ανταποδοτικό τέλος λιγνίτη στην
Δυτικής Μακεδονία ήταν 19.5 εκατ €, δηλαδή 0.8 € ανά παραγόμενη MWh στην
περιοχή, η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής θα ήταν της
τάξης των 720 χιλ €, θεωρώντας ως υπόθεση εργασίας το ίδιο ποσοστό
ανταποδοτικού τέλους με αυτό της αξιοποίησης λιγνίτη.
Θεσμικά θέματα
• Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κατέχει σημαντικό ρόλο στις εξορυκτικές
δραστηριότητες, με εκτάσεις που αντιστοιχούσαν στο 38% των συνολικών εθνικών
εκτάσεων του τομέα των ορυχείων / λατομείων κατά το έτος 2000.
Βάσει των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) οι παραπάνω
εκτάσεις ήταν περίπου 224 χιλ. στρέμματα.
• Παρά την σημαντικότητα της δραστηριότητας αυτής, δεν υπάρχει αντίστοιχη
αναγνώριση / υποστήριξη από τις κρατικές δομές, με την λειτουργία τοπικής
υπηρεσίας Επιθεώρησης Μεταλλείων, ένα κενό που θεωρείται ότι θα πρέπει να
καλυφθεί άμεσα. Επιπλέον, δεν υπάρχει Ειδικός Τομέας της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για τη Δυτική Μακεδονία.
• Σύμφωνα με τον νόμο 3468/2006 θεσπίστηκε τέλος ΑΠΕ που ανέρχεται σε 3% της
τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και το οποίο διανέμεται
στους τοπικούς ΟΤΑ και στους οικιακούς καταναλωτές, ως ανταπόδοση στις τοπικές
κοινωνίες για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων καθώς και τις
περιβαλλοντικές οχλήσεις.
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• Σύμφωνα με τον Ν.2446/1996 και την ΥΑ Δ55‐ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ7042 (2014) έχει
θεσπιστεί ανταποδοτικό τέλος από την λιγνιτική παραγωγή που ανέρχεται σε 0.5%
επί του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ. Το τέλος αυτό αποτελεί μικρό
ποσοστό (0.5%) σε σχέση με το αντίστοιχο τέλος ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές
περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής από τις λιγνιτικές δραστηριότητες.
Επιπροσθέτως και στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης των κατοίκων των
περιοχών με ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητα θα πρέπει να θεσπιστεί τέλος
λιγνίτη, πλέον του ήδη θεσπισμένου, που θα αποδίδεται άμεσα στους οικιακούς
καταναλωτές.
Χρήση γης ‐ αποκατάσταση ‐ μετεγκαταστάσεις
• Οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις το 2006 ήταν περίπου 160 χιλ. στρέμματα και
αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε περίπου 200 χιλ.. Κατά το 2012 είχε
υλοποιηθεί αποκατάσταση εδαφών σε 49 χιλ. στρέμματα.
• Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος αποκαταστάσεων ανέρχεται σε 136 εκατ. € και
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αποκαταστάσεις θα απαιτηθούν 108 εκατ. €
για τα επόμενα σαράντα χρόνια. Για την περίοδο 2011 – 2021 το κόστος ανέρχεται
σε 25 εκατ. € για τα ορυχεία Πτολεμαΐδας, 16 εκατ. € από το 2004 έως το 2014 για
τα ορυχεία Αμυνταίου και Λακκιάς και 3 εκατ. € για το ορυχείο της Αχλάδας για την
περίοδο 2012 – 2022.
• Οι τοπικές κοινωνίες έχουν υποδεχθεί αρνητικά τον υφιστάμενο σχεδιασμό
αποκαταστάσεων (ΜΠΕ Πτολεμαΐδας), με σειρά τεκμηριωμένων απόψεων.
Σημαντικός είναι ο προβληματισμός για την υλοποίηση του σημαντικότερου μέρους
των αποκαταστάσεων μετά το 2020, σε χρόνο που η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά την
δραστηριότητα της με κίνδυνο οικονομικής αδυναμίας να προβεί στις
σχεδιαζόμενες αποκαταστάσεις σ’ αυτό το βάθος χρόνου.
• Προτείνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία η από
κοινού συμφωνία σε ένα αναλυτικότερο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, βάσει
ενός τεκμηριωμένου βέλτιστου ρυθμού αποκατάστασης, που θα περιλαμβάνει και
τον σχεδιασμό τελικών χρήσεων γης και τις χρηματορροές επίτευξής του.
• Έχει προταθεί από το ΤΕΕ/ΤΔΜ η σύσταση Παρατηρητηρίου Αποκατάστασης
Εδαφών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
• Για την απρόσκοπτη λειτουργία των ορυχείων έχουν πραγματοποιηθεί και είναι σε
εξέλιξη μετεγκαταστάσεις οικισμών, που απαιτούν και την υλοποίηση έργων
δημοσίων υποδομών.
Μελλοντική αξιοποίηση του λιγνίτη
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• Σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο κείμενο του ΥΠΕΚΑ που αφορά στη διαβούλευση
για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό για το 2050, έχουν εξετασθεί σενάρια μέτρων
μεγιστοποίησης ΑΠΕ (ΜΕΑΠ) και περιβαλλοντικών μέτρων
ελαχίστου κόστους (ΠΕΚ).
• Κατά τα έτη 2040 και 2050 τα στερεά καύσιμα θα αποτελούν ασήμαντη έως
μηδενική πηγή κάλυψης της ζήτησης για την περίπτωση του σεναρίου χαμηλού
κόστους εκτός από την περίπτωση εφαρμογής τεχνολογίας δέσμευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα όπου διατηρεί για το 2040 μερίδιο της τάξης
των 11‐12 TWh και 6 TWh για το 2050. Αντίστοιχα, βάσει του σεναρίου
μεγιστοποίησης των ΑΠΕ το 2040, η παραγωγή από στερεά καύσιμα μειώνεται
σε 4 TWh για να μηδενισθεί το 2050.
• Λαμβάνοντας υπόψη μόνο την ένταξη της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V ισχύος 660
MW για 7,000 ώρες ετησίως, θα αναμενόταν ηλεκτροπαραγωγή από στερεά
καύσιμα της τάξης των 4.6 TWh για χρονική περίοδο πέραν του 2050, γεγονός που
δεν αποτυπώνεται στο σύνολο των σεναρίων της διαβούλευσης.
• Ο νέος εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την
διαθεσιμότητα κοιτασμάτων λιγνίτη, την βέλτιστη ένταξη του εγχώριου καυσίμου
(λιγνίτη) στο ενεργειακό μίγμα, την κάλυψη των περιβαλλοντικών
υποχρεώσεων ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού της
χώρας και την πρόσβαση σε φθηνούς ενεργειακούς πόρους.
Άλλες κοινωνικό‐οικονομικές επιπτώσεις
Απαιτήσεις στην παροχή Τηλεθέρμανσης
• Από την λειτουργία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου,
έχει πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση εισαγωγών 780 χιλ. ΤΙΠ (Τόνων Ισοδυνάμου
Πετρελαίου) πετρελαίου αξίας 410 εκατ. € (από την έναρξη λειτουργίας μέχρι το
2013). Η μελλοντική εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 55 χιλ. ΤΙΠ ετησίως ή περίπου
34 εκατ. € και που πιστώνονται στην τοπική και εθνική οικονομία. Από την
τηλεθέρμανση Φλώρινας που βρίσκεται σε φάση κατασκευής, υπολογίζεται
εξοικονόμηση πετρελαίου 19 χιλ. ΤΙΠ ετησίως, που αποτιμώνται σε 12 εκατ. €.
• Η τηλεθέρμανση Αμυνταίου στηρίζεται αποκλειστικά στην παροχή θερμότητας
από τον αντίστοιχο ΑΗΣ. Η ένταξη των μονάδων αυτών σε καθεστώς περιορισμένης
λειτουργίας οδηγεί στην αδυναμία πλήρους εξυπηρέτησης της
τηλεθέρμανσης.
• Επίσης, οι μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περιορισμού
των ωρών λειτουργίας έως το 2023. Αποτελεί σημαντική απαίτηση για την εύρυθμη
λειτουργία της πόλης της Πτολεμαΐδας η ένταξη του νέου ΑΗΣ
Πτολεμαΐδα V το έτος 2020, ειδικά δε στην περίπτωση απόσυρσης των μονάδων της
Καρδιάς κατά το 2020. Η απόσυρση μονάδων θα οδηγήσει σε χρηματοοικονομική
επιβάρυνση μη αποσβεσμένων επενδύσεων που έχουν
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πραγματοποιηθεί ενώ εγείρουν νέες απαιτήσεις επενδύσεων για την συνέχιση της
λειτουργίας της τηλεθέρμανσης.
Απαιτήσεις αποξήλωσης ή επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΣ όταν παύσει η
λειτουργία τους
• Μετά το πέρας της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, προβλέπονται
διαδικασίες απόσυρσης, απορρύπανσης του εδάφους και δημιουργία συνθηκών
σύμφωνα με την πρότερη κατάσταση της περιοχής. Το κόστος αυτό ανέρχεται σε 30
χιλ. ευρώ ανά εγκατεστημένο MW , δηλαδή περίπου 130 εκ. ευρώ για το σύνολο
του δυναμικού της περιοχής. Θα μπορούσε εναλλακτικά να παραμείνουν κάποιοι
πεπαλαιωμένοι σταθμοί ως ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για εναλλακτικές χρήσεις
βιομηχανικού, αθλητικού ή εκπαιδευτικού τουρισμού, ή μνημεία Βιομηχανικής
Κληρονομιάς.
Σχεδιασμός και προβλέψεις για μελλοντική αξιοποίηση κοιτασμάτων – επίδραση
στην τοπική κοινωνία
• Η επίπτωση της λιγνιτικής παραγωγής στη συνολική τοπική οικονομία,
μεταφράζεται συσωρευτικά για την περίοδο 1960 ‐ 2011, στη τάξη των 35 δις €.
• Η αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων που απομένουν εκτιμάται ότι θα
προσφέρουν μέχρι το 2054, οπότε και σχεδιάζεται η απόσυρση και της τελευταίας
λιγνιτικής μονάδας της περιοχής, 20 δις €.
• Το έτος 2001 αποτέλεσε σημείο καμπής στην αξιοποίηση των εγχώριων
κοιτασμάτων και την εισόδου της περιοχής σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής
παραγωγής.
• Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, το σύνολο των λιγνιτών που εξορύχθηκαν από το
1960 μέχρι το 2009 στην περιοχή, μετατράπηκε σε ηλεκτρική ενέργεια ίση με 562
ΤWh, απέτρεψε την εισαγωγή 154 εκατ. τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και
πρόσφερε στην εθνική οικονομία εξοικονόμηση συναλλάγματος 49.7 δις δολαρίων.
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• Λαμβάνοντας υπόψη και τα επαγωγικά οφέλη στον τομέα της εργασίας, το
όφελος στην απασχόληση από τους ΑΗΣ προσδιορίζεται σε 1.3, ενώ από τα ορυχεία
σε 4.19, δίδοντας ένα συνολικό συντελεστή απασχόλησης της τάξης του 3.28
• Ο πολλαπλασιαστής εισοδήματος ανέρχεται σε 3.09 όπως αυτός προκύπτει από
τους επιμέρους συντελεστές 1.3 για του ΑΗΣ και 4.19 από τα ορυχεία
• Επί συνόλου 6,882 μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή,
συντηρούνται συνολικά 22,573 θέσεις εργασίας στη Δυτικής Μακεδονίας.
• Τα 387 εκατ. € που αποτελούν το καθαρό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των
εργαζομένων στη ΔΕΗ ΑΕ αλλά και των κάθε είδους εργολαβιών και υπηρεσιών
προς τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούν πλούτο 1.2 δις € για
το σύνολο της τοπικής οικονομίας.
• Η απόσυρση 300 MW λιγνιτικής ισχύος της περιοχή, θα στερήσει από την τοπική
οικονομία 83 εκατ. € ετησίως και θα προκαλέσει απώλεια 1,600 θέσεων εργασίας
και μάλιστα, κυρίως εκτός ΔΕΗ.
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Σύμφωνα με στοιχεία του 2012
Σχεδιασμός αξιοποίησης στην μεταλιγνιτική εποχή
• Η Περιφέρεια έχει αναθέσει την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης για
τη μεταλιγνιτική περίοδο. Κεντρικός του στόχος είναι η ομαλή μετάβαση της
περιοχής του ενεργειακού άξονα «Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα»
στη μεταλιγνιτική περίοδο με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και η διατήρησή της ως
ενεργειακού κέντρου της χώρας
• Το Επιχειρησιακό Σχέδιο στηρίζεται πάνω σε 3 βασικούς άξονες προτεραιότητας οι
οποίοι αφορούν:
• Στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον εμπλουτισμό της
παραγωγικής βάσης της περιοχής με καινοτόμες και ανταγωνιστικές
δραστηριότητες.
• Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
σε τομείς που συνδέονται άμεσα με το εν δυνάμει παραγωγικό περιβάλλον
της περιοχής.
• Στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης.
• Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τη
μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή, προϋποθέτει την πλήρη και
ορθολογική αξιοποίηση όλων των διαθεσίμων πόρων με στόχο την εξασφάλιση
επαρκούς περιφερειακού εισοδήματος και θέσεων εργασίας, μεταφέροντας και
προσαρμόζοντας τοπικά τη διεθνή εμπειρία.
• Οφείλει η Πολιτεία, παρακολουθώντας την μείωση της εργασίας να παρέχει
κονδύλια ανάλογα μέσω αντίστοιχου μηχανισμού όπως στο ΣΕΣ (Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης) βάσει δεικτών απασχόλησης
Συμπεράσματα ‐ Προτάσεις
• Η Δυτική Μακεδονία ανέλαβε την ευθύνη και το τίμημα να τροφοδοτεί τη χώρα
με ασφαλή εφοδιαστικά και ανταγωνιστική οικονομικά ηλεκτρική ενέργεια, σε μια
κοινή πορεία με μια μεγάλη και αξιόπιστη Επιχείρηση, με ξεκάθαρα Δημόσιο
Χαρακτήρα.
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• Η εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας
και της Δημόσιας ΔΕΗ, στήριξε το σημαντικότερο εκβιομηχανιστικό εγχείρημα της
Ελλάδας και τη δημιουργία του μεγαλύτερου λιγνιτικού κέντρου της Ν.Α. Ευρώπης.
Η σχέση εμπιστοσύνης άμβλυνε το υψηλό περιφερειακό ρίσκο που ανέλαβε η
Δυτική Μακεδονία, συνεισφέροντας παράλληλα στη διαχείριση των πολλαπλών
επιπτώσεων της λιγνιτικής δραστηριότητας στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.
• Η Δυτική Μακεδονία στήριξε με τον ορυκτό της πλούτο την αναπτυξιακή πορεία
της χώρας, πληρώνοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τίμημα, πιστεύοντας
όμως ακράδαντα ότι από το άνοιγμα του πρώτου ορυχείου λιγνίτη μέχρι το κλείσιμο
και της τελευταίας μονάδας παραγωγής ενέργειας, θα έχει απέναντί της μια ισχυρή
και αξιόπιστη επιχείρηση με αδιαπραγμάτευτα δημόσιο χαρακτήρα.
• Οι πρόσφατες εξελίξεις, με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την μικρή ΔΕΗ,
σηματοδοτούν το τέλος εποχής μιας κοινής πορείας δεκαετιών μεταξύ της Δυτικής
Μακεδονίας και της δημόσιας ΔΕΗ.
• Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρεί ότι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν απαντά στις απαιτήσεις
και στις προοπτικές μιας βιώσιμης συνύπαρξης της λιγνιτικής βιομηχανίας με την
τοπική κοινωνία και υποστηρίζει την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της
ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Ο συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος αναφέρει την παρέμβαση που έκανε στη
συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη μετά από απόφαση της Δ.Ε.. με θέμα
«Πολιτιστικός και πολιτισμικός πόρος ανάπτυξης»
Καταθέτει σχετικά την παρέμβασή του για τα πρακτικά :
ΘΕΜΑ : Πολιτιστικός και πολιτισμικός πόρος ανάπτυξης
Με τον όρο πολιτιστικός πόρος ανάπτυξης εννοούμε α) την αποτίμηση του
πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και β) τις δράσεις
διαχείρισης αυτού του αποθέματος ώστε να αποτελέσει πόρο ανάπτυξης.
Με τον όρο πολιτισμικός πόρος ανάπτυξης εννοούμε το αξιακό λογισμικό του
ενεργού κοινωνικού, οικονομικού και παραγωγικού χώρου και χρόνου που
καταγράφεται ως στοιχείο της συλλογικής προσαρμογής στο φυσικό και
γεωπολιτικό περιβάλλον. Καθημερινά μέσα από τη σύγκρουση και σύμπλευση
σχέσεων, ιδεών, ιδεολογιών απόψεων και εκτιμήσεων συγκροτούνται και
θεμελιώνονται κοινές αξίες και απαξίες που συνδεδεμένες μεταξύ τους
εγγράφονται ως αξιακό λογισμικό στην συλλογική βούληση. Από μόνη της αυτή η
διεργασία επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την αποτίμηση και παραγωγή αγαθών και
συνακόλουθα την οικονομία. Άλλωστε σε οικονομικό επίπεδο πρώτα ορίζονται οι
αξίες χρήσης και μετά οι συναλλακτικές. Το αιτούμενο στην συγκεκριμένη
περίπτωση είναι η διάχυση ενός συστήματος ιδεών, γνώσεων, πληροφοριών και
αξιών στον παραγωγικό ιστό της περιοχής με στόχο μια νέα αναβαθμισμένη
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ορθολογική αντιστοίχηση των διαθέσιμων πόρων προς τα παραγόμενα αγαθά.
Δράση αναγκαία για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης ,της παραγωγικής
αναδιάρθρωσης και όχι μόνον
.
Με τον όρο πόρος ανάπτυξης εννοούμε (σύμφωνα με την οικονομική θεωρία) την
αυτοδύναμη, αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη παραγωγική διαδικασία
μετασχηματισμού ενός ή περισσοτέρων αγαθών σε άλλα. Μόνο όταν συντρέχουν
και οι τρεις προαναφερθέντες όροι της παραγωγικής διαδικασίας στοιχειοθετείται ο
όρος πόρος ανάπτυξης.
Με τον όρο πολιτιστικό απόθεμα νοούνται τα άυλα και υλικά αγαθά και
αντικείμενα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το υλικό, το άμεσα δηλαδή
αναγνωρίσιμο αντικείμενο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι : τα ιστορικά
κέντρα, τα οικιστικά σύνολα, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι παραδοσιακές γειτονιές, τα
διατηρητέα κτίρια και κατασκευές, οι ιστορικοί τόποι, οι χώροι που συνέρχεται η
συλλογική μνήμη άρρηκτα δεμένη με ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα, οι
κατασκευές και τα αντικείμενα που πιστοποιούν το κοινωνικό και ιστορικό
γίγνεσθαι, τα σημεία και οι θέσεις αναφοράς του πρόσφατου και απώτερου
παρελθόντος και γενικά κάθε κατασκευή που αναδεικνύει την μορφή, το μέτρο, την
κλίμακα μιας παρελθούσης πολιτισμικής εγγραφής. Μιας εγγραφής νοούμενης ως
πολιτιστικής σήμερα. Άρα ως πολιτιστικού αγαθού.
Η Δυτική Μακεδονία υπερτερεί έναντι όλων των περιφερειών της χώρας σε
μνημειακό πλούτο, διασπορά και πυκνότητα. Διαθέτει σχεδόν όλα τα είδη
μνημειακών κατασκευών όλων των ιστορικών περιόδων. Ιδιαίτερα το μνημειακό
αντικείμενο της Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής και Νεότερης περιόδου καταγράφεται
και θεωρείται σαν ένα από τα υψηλότερα σε εθνικό επίπεδο.
Οι κύριες δράσεις διαχείρισης αυτού του αντικειμένου – αγαθού προκειμένου να
αποτελέσει πόρο ανάπτυξης είναι τέσσερεις :
1.
Η μνημειακή αποκατάσταση
2.
Η αυτόνομη μνημειακή ανάδειξη
3.
Η ενοποιημένη ανάδειξη
4.
Η παράλληλη ανάδειξη
1. Μνημειακή αποκατάσταση
Με τον όρο νοούμε τις στερεωτικές εργασίες που αναχαιτίζουν την φθορά της
κατασκευής, τις εργασίες αναστύλωσης, το έργο συντήρησης έργων τέχνης
καθώς και τις επισκευαστικές εργασίες που είναι συμβατές με τα
χαρακτηριστικά του μνημείου. Το ζητούμενο της αποκατάστασης είναι η
αναγνωσιμότητα και αναγνωρισιμότητα του μνημειακού αγαθού ως τέτοιου σε
ικανό βάθος χρόνου.
2. Αυτόνομη ανάδειξη
Με τον όρο νοείται η προβολή ιστορικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της
ίδιας της μνημειακής κατασκευής στο περιβάλλοντα ή γειτνιάζοντα χώρο ή στον
εξ’ αυτού οριζόμενο μνημειακό χώρο που λειτουργεί ως ζώνη προστασίας
αυτών των στοιχείων. Είναι έργο ιστορικής, αισθητικής και πολιτισμικής
συσχέτισης μεταξύ μνημείου και του περιβάλλοντα χώρου του.
3. Ενοποιημένη ανάδειξη

ΑΔΑ: ΩΙΥΖ46Ψ842-0ΔΖ

Με τον όρο εννοούμε την κατάταξη των μνημείων σε ενότητες κατά ιστορική
περίοδο, κατά θεματική προσέγγιση, κατά γεωγραφική περιοχή με τρόπο που
να αποδίδεται η ιστορική συνέχεια, οι πολιτισμικές επιρροές και τα κοινά
αναγνώσιμα μνημειακά χαρακτηριστικά ώστε να προσαυξάνεται η
επισκεψιμότητα. Είναι πράξη διαστολής του μνημειακού χώρου συνοδευόμενη
με κοινές υποδομές επισκεψιμότητας και αναψυχής, με πολιτιστικούς και
μνημειακούς χάρτες, με ψηφιακό υλικό ιστορικής τεκμηρίωσης και
ανασκόπησης, με δράσεις και δρώμενα προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας καθώς και άλλα
4. Παράλληλη ανάδειξη
Είναι η διαρκής και μόνιμη συσχέτιση των στοιχείων και αξιών που ανακτώνται
από την πολιτιστική αποτίμηση με σύγχρονα αγαθά και αξίες του πολιτισμικού
μας γίγνεσθαι. Από την ίδια την πολιτιστική αποτίμηση αντλούνται στοιχεία που
αφορούν : τον σχεδιασμό της δόμησης με βιοκλιματικές, περιβαλλοντικές και
οικολογικές παραμέτρους, αρχιτεκτονικά στοιχεία που αφορούν την μορφή, το
μέτρο και την κλίμακα, επιστημονικές γνώσεις της στατικής επιστήμης,,
ιδιότητες και ιδιαιτερότητες που αφορούν τα υλικά δόμησης, στοιχεία της
ιστορίας της τέχνης, στοιχεία που τεκμηριώνουν την αειφόρο διαχείριση των
καλλιεργούμενων εκτάσεων, την διαχείριση του δασικού πλούτου, τους τρόπους
εκτροφής και τις τοπικές φυλές των οικόσιτων ζώων, τις διατροφικές συνήθειες
των κατοίκων, τις αξίες της κοινωνικής οικονομίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τα
ήθη, τα έθιμα και τις τοπικές παραδόσεις. Οφείλουμε να ανακτήσουμε και να
εντάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία της πολιτιστικής αποτίμησης στο αξιακό
λογισμικό του σύγχρονου πολιτισμικού μας γίγνεσθαι. Πρόκειται για ένα
τεράστιο πλούτο γνώσεων, ιδεών, αντιλήψεων, πληροφοριών και αξιών που
από μόνος του συγκροτεί ένα αξιακό σύστημα με αυτόνομη δυναμική.
Όπως προαναφέραμε η διάχυση αυτού του αξιακού συστήματος στον
παραγωγικό ιστό της περιοχής ορίζει σε ικανό βαθμό τον πολιτισμικό πόρο
ανάπτυξης.
Από το ίδιο το έργο της μνημειακής αποκατάστασης διαπιστώνεται καθημερινά
ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η πλουσιότερη περιοχή της Ελλάδας σε μνημειακά
υλικά. Είναι τα υλικά δόμησης των μνημειακών κατασκευών που σήμερα
χρησιμοποιούνται για την αποκατάστασή τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους
χαλαζίες, αστριους, ανυδρίτες, πουζολανικά αδρανή, αφιόλιθους, σχιστόλιθους,
πωρόλιθους, ηλιόλιθους, ψαμμίτες, δολομίτες και άλλα.. Έχουν καταγραφεί οι
μακροχρόνιες μηχανικές ιδιότητες, η χρονική σταθερότητα, η ελάχιστη χρονική
εξάρτηση της αντοχής ορισμένων εξ αυτών των υλικών. Οφείλουμε να
πιστοποιήσουμε τις ιδιότητες τους και την χρήση τους τόσο στο έργο της
μνημειακής αποκατάστασης όσο και σε σύγχρονες εφαρμογές. Τα μνημειακά
υλικά μπορούν και πρέπει άμεσα να αποτελέσουν άξονα ανάπτυξης για την
περιοχή.
Το ίδιο το έργο της μνημειακής αποκατάστασης δύναται μόνιμα (και όχι
παροδικά όπως σήμερα) να συνδεθεί και παράξει σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό έργο που η αξία του έχει
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αναγνωριστεί ήδη από τα ίδια τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
ενδιαφέρονται για την συνέχιση του.
Στοιχείο της παράλληλης ανάδειξης αυτονόητα αποτελεί η προβολή και
ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και η ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού
της περιοχής και στους τρεις τομείς της οικονομίας.
Άμεσα επιτεύξιμος στόχος των τεσσάρων δράσεων διαχείρισης και αποτίμησης του
πολιτιστικού αποθέματος αποτελεί η αύξηση της πολιτισμικής επισκεψιμότητας. Η
πολιτισμική επισκεψιμότητα δεν στοχεύει στην προσέλκυση του περιηγούμενου
τουρίστα. Στοχεύει στον επισκέπτη που έρχεται και ξαναέρχεται στην περιοχή γιατί
η έλευση αυτή αντιπροσωπεύει μια καταρχήν ΄΄πολιτισμική απόδραση΄΄ σε ένα
τόπο με κεκτημένα πολιτισμικά αγαθά.
Γενικά η αποτίμηση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος απαιτεί ιδιαίτερες
προσεγγίσεις διεπιστημονικής συνεργασίας παντελώς ασύμβατες με φολκλορικές
θεωρήσεις και άλλες λαϊκίστικες στρεβλώσεις.
Το ΤΕΕ ΤΔΜ έχει επεξεργαστεί διεξοδικά και αναλυτικά το ολοκληρωμένο σύστημα
(μοντέλο) αυτής της διαχείρισης και αποτίμησης του πολιτιστικού αποθέματος που
σήμερα σας παρουσιάζουμε. Παρακολουθούμε την εφαρμογή του σε άλλες χώρες
και περιοχές. Έχουμε διδαχθεί από την περιορισμένη εφαρμογή του στην ίδια την
περιοχή μας. Γνωρίζουμε την ιδεατή κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά δράση
διαχείρισης καθώς και τους μετρήσιμους ενδιάμεσους στόχους υλοποίησης του.
Πιστεύουμε ότι οι δράσεις διαχείρισης που προτείνουμε είναι συμβατές καταρχήν
με το καταγεγραμμένο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και την μνημειακή του
αξία. Πρόσθετα συμβατοποιούνται (μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων) με τον
πλέον ευχερή τρόπο με άλλες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας που μπορούν να αποτελέσουν παράλληλους άξονες ανάπτυξης.
Με την παρούσα εισήγηση θέτουμε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία αυτού του
ολοκληρωμένου συστήματος ανάπτυξης. Προφανώς απαιτούνται περαιτέρω
εξειδικεύσεις και αναλύσεις τις οποίες έχουμε εκπονήσει και είμαστε στη διάθεση
των αρχών κι φορέων της περιοχής.
Εκ μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΜ
Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης για την δυνατότητα που μας δίνει να
προβάλλουμε τις θέσεις μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής.

ΘΕΜΑ 7ο
Παρευρίσκονται ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών κος Σημανδράκος Βαγγέλης με
περιφερειακούς συμβούλους και συνεργάτες τους από την περιφερειακή ενότητα
Γρεβενών, ο πρόεδρος της Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Γρεβενών συν. Ντώνας και
άλλα μέλη της Νομαρχιακής.
Ακολουθεί αναλυτική συζήτηση όπου εκφράζεται από τα στελέχη Περιφεριακής
Ενότητας βασικά ζητήματα που τους αποσχολούν και προωθούν τη λύση τους
(οδικό δίκτυο, ένωση Ε65 με Εγαντία, Νοσοκομείο, επαναχρησιμοποίηση Δημόσιων
κτιρίων, αξιοποίηση βιομάζας και βιοαερίου για τηλεθέρμανση, ανάδειξη χωριού
ως πρότυπο βλαχοχώρι , βυζαντινά μνημεία κλπ.

ΑΔΑ: ΩΙΥΖ46Ψ842-0ΔΖ

Ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρει ότι αναγνωρίζει, σέβεται και στηρίζεται στη
συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου τόσο για την προώθηση όσο και την
τεκμηρίωση –ανάδειξη –διεκδίκηση διαφόρων τεχνικών θεμάτων. Στην κατεύθυνση
αυτή εκφράζει την διαθεσιμότητα να βοηθήσει με όποιο τρόπο τη συνεργασία αυτή
ακόμα και με μορφή επιχορηγήσεων- προγραμματικών συμβάσεων.
Ο συνάδελφος Συλλίρης Νικόλαος αναφέρει : Συμφωνώ να δοθεί στην
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών η τεχνική στήριξη που εζητήθη, χωρίς όμως να
δοθούν χρήματα προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου. Οι
δοσοληψίες και τα οικονομικά ανταλλάγματα δημιουργούν εξαρτήσεις και
παρενέργειες στη λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Ο συνάδελφος Γκάσης Δημήτρης αναφέρει : «Δεν συμφωνώ με τον Νικόλαο Συλλίρη
να μην αμείβονται τα μέλη μας. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν έξοδα
ιδιαίτερα για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες διότι δεν είμαστε όλοι Δημόσιοι
Υπάλληλοι. Το ΤΕΕ πρέπει να λειτουργεί και να υποστηρίζει και την Περιφέρεια και τους
Δήμους. Και ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη για αυτήν του την στάση διότι είναι μαζί
μας και συζητά πώς με αμοιβαίο τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να
υποστηρίξουμε την ανάπτυξη στην Περιφέρεια μας.»

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ1/2015
Η Διοικούσα Επτροπή χαιρετίζει το άνοιγμα των σχέσεων μεταξύ Π.Ε. Γρεβενών και
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και αποφασίζει στα πλαίσια του ρόλου του Τ.Ε.Ε. τη συνεργασία με
την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στα διάφορα ζητήματα που συζητήθηκαν.
Στα πλαίσια αυτά αποφασίζεται η συνδιοργάνωση ημερίδα για τον Ε65 με θέματα
την τελική επιλογή και την πίεση χρηματοδότησης του έργου.
Ο τρόπος και το είδος συνεργασίας για τα υπόλοιπα ζητήματα θα αποφασιστεί μετά
από συζήτηση και εξέταση των θεματων στη Δ.Ε.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Δημήτρης Μαυροματίδης

Κλεοπάτρα Καλαμάρα
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