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Μαυροματίδης Δημήτρης, Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/τΔΜ  

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ BRAU III 

Η Δυτική Μακεδονία αγκάλιασε την πρωτοβουλία της BRAUμ III και αυτό διαφάνηκε από 
την άριστη συνεργασία όλων των φορέων. Κύριο στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση του 
κόσμου σχετικά με τις πρωτοβουλίες αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, άυλης ή 
υλικής, τμήμα της οποίας αποτελεί και η βιομηχανική κληρονομιά.  

Με την ολοκλήρωση της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής διεξήχθησαν ορισμένες διαπιστώσεις 
επάνω στα θέματα αποκατάστασης, διατήρησης και επανάχρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

• Συγκεκριμένα αναφέρθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ επανάχρησης των αξιόλογων μνημείων [με την ευρεία έννοια του όρου] 
που να εμπεριέχει ποια από αυτά μπορούν πραγματικά να 
επαναχρησιμοποιηθούν και να χαρακτηριστούν σε επόμενο στάδιο 
αξιολόγησης ως μνημεία της UNESCO. 

• Κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία σε Περιφερειακό Επίπεδο ενός ΤΑΜΕΙΟΥ για 
την κάλυψη των σωστικών επεμβάσεων σε οικοδομήματα που βρίσκονται σε 
άσχημη κατάστασης παθολογίας. 

• Τέθηκε το θέμα της άυλης και της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σημασία 
της άυλης κληρονομίας και η βαρύτητα της μέσα στην ανάδειξη ενός 
αποκατεστημένου οικοδομήματος παρουσιάστηκε μέσα από το παράδειγμά 
του εργοστασίου κλωστουφαντουργίας της Νάουσας. Τελικός στόχος μιας 
αποκατάστασης είναι η δημιουργία ενός ζωντανού οργανισμού που θα 
συνδιαλέγεται με το κοινό με όρους μνήμης. Συνεπώς, δεν πρέπει να 
νοιαζόμαστε μόνο για το κέλυφος αλλά και για την ανάδειξη της ιστορίας μέσω 
χρηστικών αντικειμένων και άλλων τεκμηρίων. 
 

• Μνεία παράλληλα, έγινε στις άδηλες όψεις ενός παραγωγικού τοπίου και στη 
σταδιακή μετάλλαξη του από αμιγώς αγροτικό τοπίο σε άκρως βιομηχανικό. 
Στο πως οι αρχικές θριαμβευτικές περιγραφές της βιομηχανικής επανάστασης 
σε μια περιοχή μπορεί μέσα στο πέρασμα του χρόνου να εξελιχθούν σε 
αμφισβητήσεις και αναθεωρήσεις της αρχικής τοποθέτησης αρχικά και σε 
ζήτημα αποκατάστασης σε δεύτερο επίπεδο. 

 
Η σπουδαιότητα αλλά και η αναγκαιότητα για μελέτη ανάπλασης πέρα των ορίων της 

αποκατάστασης, υπογραμμίστηκε με την προκήρυξη ενός από τους σημαντικότερους 
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πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς της ΔΕΗ. Είναι η πρώτη φορά που η 
επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα κλήθηκε να καταθέσει προτάσεις παρέμβασης 
σε αυτή την κλίμακα. 

 Παρουσιάστηκε η πρόταση αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ και οι 
διαφορετικοί τρόποι διάθεσης πόρων πέρα από τον Δήμο Εορδαίας για την επίτευξη 
το στόχου, όπως Ιδιωτικά Κεφάλαια /προγράμματα ΕΣΠΑ  / τοπικούς πόρους /  
Χρηματοδοτικά Εργαλεία (τύπου Jessica)  & μορφωτικά ιδρύματα. 

 Αναλύθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων Βιομηχανικής 
Κληρονομίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΔΜ 2014-2020 μέσω του 6ου άξονα 
προτεραιότητας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής 
κληρονομιάς μέσω τουριστικών δράσεων όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη δικτύων 
θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ. Σε 
περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται «παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά» 
της UNESCO η αρχική οικονομική υποστήριξη διπλασιάζεται. 
 Στα πλαίσια του προγράμματος HISTCAPE δημιουργήθηκε η 1η ιστοσελίδα σε 
εθνικό επίπεδο που αφορά τη βιομηχανική κληρονομιά και ονομάζεται industrial 
heritage. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κάνοντας χρήση ιδίων κονδυλίων 
κατάφερε να πραγματοποιήσει στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα την καταγραφή 
Δράσεων και Εφαρμογών ώστε η Βιομηχανική Κληρονομιά να παραμείνει χαραγμένη 
στις μνήμες των πολιτών. Ως  πιλοτική δράση χαρτογραφήθηκε ο χώρος της ΑΕΒΑΛ και 
οι ζώνες αξιοποίησης του χώρου παρουσιάζονται σχηματικά. Σε αυτό το σημείο 
αναλύθηκε η συμβολή του 3D Scanning στην γρήγορη αλλά λεπτομερή αποτύπωση. 
 Έγινε αναφορά για τις Ομάδες Εργασίας, που προέκυψαν από τη συνεργασία του  
ΤΕΕ/ΤΔΜ με το Παράρτημα της ΕΛΛΕΤ, με στόχο τη καταγραφή και κατηγοριοποίηση 
των βιομηχανικών κτιρίων καθώς και τη επεξεργασία προτάσεων με τη μορφή 
πιλοτικών δράσεων για τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου αξιολόγησης, 
αποτίμησης, προστασίας και μελλοντικής διαχείρισης τους. Στα πλαίσια της 
συγκρότησης διεπιστημονικών ομάδων υλοποιήθηκαν συνεργασίες με εκπαιδευτικά 
ιδρύματα καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού & Παιδείας (Γενικά Αρχεία του κράτους) 
και τον φορέα TICCHI (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς). Όλο το υλικό που συγκεντρώθηκε, ψηφιοποιήθηκε από το Αρχείο 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το όλο εγχείρημα όμως 
εξαιτίας έλλειψης πόρων σταμάτησε πριν την ολοκλήρωση του. 
• Τέλος, η ΔΕΗ ανέπτυξε τον προβληματισμό της σχετικά με την αξιοποίηση 
σημαντικών κοιτασμάτων που θέτουν σε κατάσταση κατεδάφισης τα κτίρια που είναι 
θεμελιωμένα επάνω τους. Τα δομήματα αυτά είναι αξιόλογα όχι μόνο λόγω της 
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής μορφής τους αλλά κυρίως για τον μηχανολογικό εξοπλισμό 
τους που αποδεικνύει την υψηλή τεχνολογία της τότε εποχής. Επίσης, έγινε αναφορά 
στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας συλλογικός σχεδιασμός για τη διατήρηση της 
βιομηχανικής κληρονομιάς. 



 Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο: "Η Βιομηχανική κληρονομιά ως μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η 
περίπτωση της ΛΙΠΤΟΛ", Πτολεμαΐδα 11.02.2017 

 
 

«Η εμπειρία της BRAUIII για τη βιομηχανική κληρονομιά – Επόμενες ενέργειες», ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας      3 
 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Είναι πια κοινή πεποίθηση όλων των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας που συμμετείχαν 
στις εργασίες και τις συναντήσεις   αναφορικά με το θέμα της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, 
ότι η ώρα για την διάσωση και την ανάδειξη  της  έχει φθάσει. Συνεπώς, η ανάγκη για τη 
λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την επιλογή των στοιχείων που θα διασωθούν και 
θα συγκροτήσουν τον πυρήνα ενός ζωντανού εκθεσιακού και λειτουργικού οργανισμού  
είναι πλέον επιτακτική. Αποφάσεις και ενέργειες που δεν αποτάσσουν το παρελθόν αλλά 
κρατούν ίχνη της ιστορίας του τόπου, επαναδιατυπώνοντας τα προς νέες δυναμικές 
σημασιοδοτήσεις.  

Το συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγμα επεξεργασίας 
λιγνίτη και παραγωγής ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Για το λόγο 
αυτό απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια συνολική  αξιολόγηση της βιομηχανικής 
κληρονομιάς της ΛΙΠΤΟΛ αλλά και στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας από ομάδα εξειδικευμένων 
επιστημόνων, ώστε να αποφανθούν εάν και ποια κτίρια/εξοπλισμός  μπορούν να 
αξιοποιηθούν, με ποιο τρόπο και με ποιο κόστος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πρέπει να επιδειχθεί στην διάσωση κυρίως τμημάτων του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που έχουν την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ή ακόμα και της  κλασσικής μπρικέτας, αφού το εν λόγω προϊόν υπήρξε ιδιαίτερα 
δημοφιλές και απετέλεσε την φθηνότερη θερμογόνα ύλη για την θέρμανση των 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την δεκαετία του 1960 και εντεύθεν. Τα εν λόγω 
στοιχεία μπορούν να στεγαστούν σε υφιστάμενα κτίρια και να αποτελέσουν ένα 
ιδιαίτερα ελκυστικό επισκέψιμο χώρο για τους μαθητές των σχολείων, τους σπουδαστές 
αλλά και για ενήλικες. Η κοινωνία της περιοχής μπορεί και πρέπει να έρθει σε επαφή με 
το αντικείμενο της βιομηχανικής κληρονομιάς του του τόπου της. Οι χώροι πρέπει να 
ανοίξουν στο κοινό ακόμα και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η δημιουργία 
κοινωνικής συνείδησης μπορεί να φέρει κατοίκους της περιοχής στο πλευρό των φορέων 
και της επιστημονικής κοινότητας. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόθεση της ΔΕΗ, κατά τη διεξαγωγή της 
BRAUIII ήταν να καταγράψει  τις υφιστάμενες  εγκαταστάσεις και στην συνέχεια να 
προχωρήσει στην κατεδάφιση τους,  στοχεύοντας στην οικονομική εκμετάλλευση των  
υφιστάμενων  αξιόλογων κοιτασμάτων λιγνίτη σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η αποτύπωση θα περιελάμβανε την καταρχήν αξιολόγηση 
από μέρους της ΔΕΗ του εξοπλισμού του ευρύτερου συγκροτήματος της ΛΙΠΤΟΛ. Με τις 
εξελίξεις κατά το τελευταίο έτος δεν φαίνεται να υπάρχει ένας ρεαλιστικός 
συμφωνημένος οδικός χάρτης για τον σχεδιασμό σε επίπεδο ΔΕΗ, Υπουργείου, 
Αυτοδιοίκησης, φορέων. 

Ο τρόπος αποτύπωσης και τεκμηρίωσης από τη ΔΕΗ με τους συνεργάτες της, όπως 
παρουσιάστηκε στο ΤΕΕ ήταν άκρως επαγγελματικός και κινείται σε υψηλά επίπεδα,  με 
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τα τελικά παραδοθέντα στοιχεία να διαφοροποιούνται και να ενισχύονται ως προς 
τη προσέγγιση της αποτύπωσης που προτάθηκε από το ΤΕΕ/ΤΔΜ προς τη ΔΕΗ. 
Επισημαίνεται ωστόσο ότι αντιμετωπίζει  μονοδιάστατα τον τομέα της αποτύπωσης, 
επειδή εστιάζει  μόνον  στην γεωγραφική και την  τοπογραφική αποτύπωση, δίχως να 
υπεισέρχεται σε άλλους τομείς της αποτύπωσης και της τεκμηρίωσης, κατά τη φάση της 
BRAUIII πριν ένα περίπου χρόνο. 

• Η βιομηχανική κληρονομιά στην ενεργειακή λεκάνη δεν αφορά μόνο στα 
βιομηχανικά και κτιριακά συγκροτήματα της ΛΙΠΤΟΛ και του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 
αλλά και στα αντίστοιχα της ΑΕΒΑΛ, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή 
στους χώρους των ορυχείων. Σημαντικό στοιχείο αυτής της περιόδου αποτελεί και 
η δημιουργία του οικισμού για τους εργαζόμενους  στην ΔΕΗ.  

• Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 
από το Αμύνταιο μέχρι την Κοζάνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε εκτός από την 
μεταφορά βιομηχανικών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕΗ και για την εμπορική και 
επιβατική επικοινωνία κυρίως με την Θεσσαλονίκη.  

• Επομένως κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου για τη 
περιοχή που θα λαμβάνει υπόψη του τις ενεργειακές ανάγκες της ΔΕΗ, τις 
οικονομικοκοινωνικές απαιτήσεις και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής 
κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο. Το σχέδιο αυτό οφείλει να συμπεριλαμβάνει τις 
αναγκαίες δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας με ένα πλέγμα δράσεων,  
κατά αναλογία αντίστοιχων πετυχημένων πρωτοβουλιών σε περιοχές που 
αντιμετώπισαν αντίστοιχες προκλήσεις. Το σχέδιο αυτό μπορεί να προσεγγιστεί 
με την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου, ενός 
πολυχώρου γενικότερα, όπου η ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς θα 
αποτελεί μέρος αυτού, σε ακολουθία αντίστοιχης μελέτης – αλλά με νέα 
προσέγγιση – που εκπονήθηκε το 2004. Ο τίτλος της μελέτης ήταν «Μελέτη 
σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού πάρκου 
στο λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του 
Βιομηχανικού Τουρισμού». Το συγκεκριμένο σε δράσεις συμφωνημένο σχέδιο θα 
πρέπει να υλοποιείται από Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τον ίδιο τον φορέα,  έναντι ανάληψης – χρηματοδότησης – απόδοσης μελετών και 
έργων στην τοπική κοινωνία και στην πολιτεία. Έναν φορέα που πρέπει να έχει 
διασφαλισμένους πόρους και την ισχυρή στήριξη/συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, 
των Φορέων της Περιφέρειας μας, της ΔΕΗ και ιδιαίτερα της Πολιτείας. 

• Το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι διαθέσιμο να συνεισφέρει/συνεργαστεί με τη ΔΕΗ, το Δήμο 
Εορδαίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το TICCHI ώστε να 
πραγματοποιηθεί η δέουσα αξιολόγηση με μοναδικό στόχο τη βέλτιστη λύση 
τόσο για τη ΔΕΗ,  όσον και για την περιοχή και τους κατοίκους της, λαμβάνοντας 
σοβαρότατα υπόψη αφενός ότι η μεταλιγνιτική  περίοδος για την περιοχή μας 
έχει ξεκινήσει με την προοδευτική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής και 
αφετέρου τις ανάγκες  εξόρυξης για την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής 
παραγωγής. 

 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2015/12/apotimisi-simperasmaton_koventareio_2015.pdf
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Αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Περιφερειακού Χάρτη επανάχρησης μνημείων

Απαραίτητη η δημιουργία σε Περιφερειακό επίπεδο ενός Ταμείου για την κάλυψη 
των σωστικών επεμβάσεων.

3



Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Η σημασία της ΑΥΛΗΣ Κληρονομίας & η βαρύτητα τα μέσα στην ανάδειξη
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Οι άδηλες όψεις ενός βιομηχανικού τοπίου.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Μελέτη ανάπλασης πέρα από τα εμφανή όρια της.

Τι γίνεται στην μεταλιγνιτική περίοδο σχετικά με τους 
οικισμούς & την αποκατάσταση του τοπίου;
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Δημιουργία Εθνικού Πολυθεματικού πάρκου Πολιτικής προστασίας

Η Νέα Πυροσβεστική σχολή 

7



Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Μεταλιγνιτική περίοδος – Η ΑΕΒΑΛ συνεχίζει να εμπνέει.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων Βιομηχανικής Κληρονομιάς – Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΠΔΜ 2014-2020
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

1η Ιστοσελίδα σε εθνικό επίπεδο που αφορά τη βιομηχανική κληρονομιά
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Ομάδες εργασίας ΤΕΕ/ΤΔΜ – Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
ΕΛΛΕΤ
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Αξιοποίηση σημαντικών κοιτασμάτων & αναγκαιότητα κατεδάφισης κτηρίων

Έλλειψη συνολικού σχεδιασμού για τη 
διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Το συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγμα επεξεργασίας 
λιγνίτη και παραγωγής ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Διάσωση τμημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού που έχουν τη δυνατότητα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη κλασσικής μπρικέτας
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Αξιοποίηση σημαντικών κοιτασμάτων & αναγκαιότητα κατεδάφισης κτηρίων
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Σιδηροδρομική γραμμή Αμυνταίου  - Κοζάνης
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη του της ενεργειακές 
ανάγκες της ΔΕΗ και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς σε εθνικό 
επίπεδο.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη του της ενεργειακές 
ανάγκες της ΔΕΗ και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς σε εθνικό 
επίπεδο.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη του της ενεργειακές 
ανάγκες της ΔΕΗ και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς σε εθνικό 
επίπεδο.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη του της ενεργειακές 
ανάγκες της ΔΕΗ και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς σε εθνικό 
επίπεδο.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛΗ εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα της 
BRAUIII

α

Επόμενα βήματα 
εξέλιξης και ανάπτυξης

β

Στόχος μεταξύ των φορέων πέραν της Περιφέρειας είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου 
διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς που να δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα των 
επιδιωκόμενων στόχων.
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Η εμπειρία της BRAUIII
για τη βιομηχανική 
κληρονομιά –
Επόμενες Ενέργειες

Δημήτρης Μαυροματίδης
Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛ
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