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Θέμα

: Πρόταση για σύσταση Δομής Παρατηρητηρίου Αποκατάστασης Εδαφών

Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη,
Το ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας προτείνει τη σύσταση Δομής παρακολούθησης του ρυθμού
εκμετάλλευσης και αποκατάστασης της μορφολογίας του τοπίου των ορυχείων λιγνίτη, ένα
Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Εδαφών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Σημειώνεται ότι η κατά νόμο αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
ανήκει στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά τόσο αυτές όσο
και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχουν εκ των πραγμάτων περιορισμένες
δυνατότητες, λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων για την παρακολούθηση έργων αυτού
του μεγέθους.
Η Δομή ουσιαστικά θα είναι ένα τεχνικό εργαλείο στη διάθεση των τοπικών φορέων, για
την παρακολούθηση της αποκατάστασης των εδαφών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Σκοπός της πρότασης είναι να μην επαναληφθεί η
δημιουργία στα διάφορα λιγνιτωρυχεία καταστάσεων ανάλογων με τα Μεταλλεία Αμιάντου
Βορείου Ελλάδος [ΜΑΒΕ], όπου τελικά χρειάστηκαν σημαντικά κονδύλια από δημόσιους
πόρους για την αποκατάστασή τους. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε να
αντιμετωπίσουμε εκτάσεις δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων με έναν ορίζοντα εκμετάλλευσης
τουλάχιστον 25ετίας. Ευνόητο είναι ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα μπορεί να επεκταθεί
στο σύνολο των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Μακεδονία.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας έχει αποστείλει προς όλους
τους συναρμόδιους φορείς από τον Σεπτέμβριο του 2011 σχετική επιστολή όπου
αναφερόταν για δημιουργία «ειδικού τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για τη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη» και ζήτησε επίσης
«άμεσα ενίσχυση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας (ΕΜΒΕ)». Μέχρι σήμερα
η κεντρική Διοίκηση δεν έχει ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματά μας.
Πιστεύουμε ότι η Δομή, που θα έχει αμιγώς επιστημονικό – συμβουλευτικό ρόλο, θα
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο με ειδικό αίτημα για έργα
περιβαλλοντικής αποκατάστασης κατά ανάλογο τρόπο με αυτόν που προτείναμε με την πιο
πάνω παρέμβασή μας. Εναλλακτικά θα μπορούσε να εξεταστεί η χρηματοδότηση από τον
Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης ή άλλες πηγές.
Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη δημιουργία της Δομής του Παρατηρητηρίου
Αποκατάστασης Εδαφών θα πρέπει να είναι αντικείμενο ειδικής συνάντησης εργασίας,
στην οποία θα προσδιοριστεί τόσο ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την προτεινόμενη
δομή όσο και οι αναγκαίοι πόροι. Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας ζητεί την άμεση
σύγκληση ειδικής σύσκεψης στην Περιφέρεια και είναι πρόθυμο να στηρίξει και να
συνεισφέρει προς την ουσία υλοποίησης της προτεινόμενης Δομής, για να διασφαλιστεί η
ομαλότερη αποκατάσταση και αξιοποίηση των εδαφών στα οποία ολοκληρώνεται η
εκμετάλλευση του λιγνίτη.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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