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<<Στο Υπουργείο Ανάπτυξης
έχουµε την πεποίθηση
ότι η εξορυκτική
δραστηριότητα για να µπορέσει να επανέλθει στο προσκήνιο θα πρέπει να
προβληθούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και η τεχνολογική εξέλιξη των
σύγχρονων µεθόδων εκµετάλλευσης>> ανέφερε ο γενικός γραµµατέας του ΥΠΑΝ κ
Νίκος Στεφάνου
στην οµιλία του, στην Ηµερίδα
µε θέµα Εξορυκτική
∆ραστηριότητα και προοπτικές της ∆υτικής Μακεδονίας που οργάνωσε στην
Κοζάνη ,ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.
Ο κ Στεφάνου ανέφερε ακόµη ότι :
Το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει για την
απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου που αφορά στην έρευνα
και εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Χώρας, µε το άρθρο 13 του Ν. 335/2005
παρετείνε την προθεσµία καθορισµού λατοµικών περιοχών εκµετάλλευσης αδρανών
υλικών. Για το θέµα τούτο έγιναν επανειληµµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις από τις
προηγούµενες Κυβερνήσεις, χωρίς η προσπάθεια να ολοκληρωθεί είτε από
λειτουργικές αδυναµίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, είτε από προσφυγές και αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας
Στις προθέσεις του ΥΠΑΝ είναι :
α. Η επανεξέταση των διατάξεων που ρυθµίσουν τη διάρκεια ισχύος τω αδειών
εκµετάλλευσης των δηµοτικών κοινοτικών και ιδιωτικών λατοµείων και των
µισθώσεων των δηµοσίων λατοµείων κάθε κατηγορίας ορυκτών. ήδη για το θέµα
τούτο είναι έτοιµη σχετική διάταξη.
β. Η αναµόρφωση της διαδικασίας καθορισµού λατοµικών περιοχών εκµετάλλευσης
αδρανών υλικών, ώστε µετά την ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών, που
λειτουργούν ήδη στα πλαίσια του άρθρου 13 του Ν. 3335/2005, να υπάρξει ένα
µονιµότερο λειτουργικό σχήµα, που θα έχει ως στόχο την ορθολογική εκµετάλλευση
και την οικονοµία των κοιτασµάτων µε παράλληλη προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
γ. Η πρόβλεψη µε σχετική διάταξη, ελέγχου της ποιότητας τω αδρανών υλικών που
κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι προφανής η σπουδαιότητα ενός τέτοιου ελέγχου για
την αρτιότητα κατασκευής των δηµοσίων έργων και των εν γένει κατασκευών..
δ. Η αποσαφήνιση, κατά τα δυνατόν, όρων στη νοµοθεσία που αφήνουν περιθώρια
για παρερµηνείες και υπερβολές και επιτείνουν τη γραφειοκρατία.
ε. Η προσαρµογή ορισµένων διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα στα νέα
δεδοµένα που έχει δηµιουργήσει η νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.
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στ. Η εξέταση του θέµατος καθορισµού ειδικών ζωνών, µέσα στις οποίες το δικαίωµα
εκµετάλλευσης ορισµένων βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων θα ασκείται κατά
προτεραιότητα και
ζ. Η προσπάθεια τέλος διατύπωσης των διατάξεων που αφορούν όλες τις κατηγορίες
λατοµικών ορυκτών σε ενιαίο κείµενο. Το κείµενο αυτό θα τεθεί σε συζήτηση πριν
προωθηθεί για να γίνει νόµος του Κράτους µε την συνεργασία των συναρµοδίων
Υπουργείων.
Η συµβολή του ΥΠΑΝ κατέληξε ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης
κ Στεφάνου, πέρα από τον εκσυγχρονισµό της σχετικής µεταλλευτικής νοµοθεσίας
στρέφεται και στην αποποίηση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και γενικότερα του
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της εξορυκτικής δραστηριότητας και την ενθάρρυνση
και στήριξη επενδύσεων στο µεταλλευτικό και λατοµικό τοµέα. Είναι όµως
αυτονόητο ότι παράλληλα κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο θα
πρέπει να δεσµεύεται διαχρονικά µε ένα βιώσιµο αναπτυξιακό µοντέλο µε έµπρακτο
σεβασµό της νοµοθεσίας που προστατεύει το περιβάλλον.

<<Στο πλαίσιο της ηµερίδας αυτής µας δίδεται η ευκαιρία να αναλύσουµε τα
προβλήµατα των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας εδώ στον τόπο που
γεννιούνται>> ανέφερε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ Νίκος Τσιαρτσώνης
κηρύσσοντας την έναρξη της Ηµερίδας. <<Αναµφισβήτητα η εκµετάλλευση του
ορυκτού πλούτου της ∆υτικής Μακεδονίας συνέβαλε στην βελτίωση της οικονοµίας,
αλλά σήµερα όλοι µας διαπιστώνουµε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην
απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων, και στην επιχειρηµατικότητα που οφείλονται στον
πρόχειρο ή και ελάχιστο σχεδιασµό κατά το παρελθόν.
Σήµερα καλούµαστε να αναζητήσουµε τις λύσεις στα προβλήµατα και να
σχεδιάσουµε από κοινού, Πολιτεία, Επιχειρήσεις και Πολίτες τις επόµενες δράσεις
µας για την αειφορική εκµετάλλευση του υπόγειου πλούτου της γης µας µε σεβασµό
στο δικαίωµα στην ποιότητας ζωής και στην απασχόληση, των κατοίκων αυτού του
τόπου. Η συνολική εξορυκτική δραστηριότητα και η παραγωγή ενέργειας στην ∆.
Μακεδονία συνεισφέρουν άµεσα κατά 25% περίπου στο συνολικό ΑΕΠ της
Περιφέρειας. Επιπρόσθετα είναι γνωστές σε όλους µας οι έµµεσες επιπτώσεις του
«κυκλώµατος λιγνίτης - ενέργεια» και σε άλλους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας στην περιοχής µας. όπως οι κατασκευές, το εµπόριο και οι
υπηρεσίες.
Πολλές θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά, πέραν των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ,
εξαρτώνται από την εξορυκτική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα µέσα από αυτή τη
συνεργασία τόσο το εργατικό δυναµικό όσο και οι ιδιωτικές µικροµεσαίες
επιχειρήσεις αποκτούν τεχνογνωσία και εξειδίκευση.
Η συµβολή του λιγνίτη στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µας, αναντίρρητα
είναι τόσο σηµαντική, που θα µπορούσαµε να πούµε ότι η περιοχή είναι
«εξαρτηµένη» από την εξόρυξη και ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη.
Όλα αυτά όµως σήµερα αδυνατούν να δώσουν απάντηση στο οξύτατο πρόβληµα της
ανεργίας στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να κατέχει αυτήν την θλιβερή «πρωτιά».
Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες σήµερα να ανακτηθεί το χαµένο έδαφος και
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να αυξηθεί η παραγωγή στους άλλους κλάδους της οικονοµίας όπως η µεταποίηση
των γεωργικών προϊόντων µας, οι υπηρεσίες και ο τουρισµός.
Η ∆ΕΗ θα πρέπει να συνεισφέρει κι αυτή στην προσπάθεια αύξησης των θέσεων
εργασίας µε:
-

Την αποκατάσταση των εγκαταλελειµµένων παλαιών ορυχείων, την
διαµόρφωσή τους σε γεωργική γη και την απόδοσή της στην τοπική κοινωνία.

-

Την ανάπτυξη ισχυρών δεσµών συνεργασίας µε τις τοπικές «υποστηρικτές»
προς τη ∆ΕΗ επιχειρήσεις, έτσι ώστε να παραµένει εντός των ορίων της
Περιφέρειας όσο τον δυνατόν µεγαλύτερο εισόδηµα.

-

Την ίδρυση µεικτών επιχειρήσεων µε τη συµµετοχή τοπικών επιχειρήσεων ή
φορέων για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της εκµετάλλευσης και καύσης
του λιγνίτη (τέφρα, µικρού πάχους λιγνιτικά στρώµατα) και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων εναλλακτικής χρήσης της θερµικής ενέργειας (τηλεθέρµασνη –
θερµοκήπια).

-

Την συνεργασία µε του τοπικού φορείς για την τουριστική αξιοποίηση των
ορυχείων και των ΑΗΣ (π.χ. µεταλλευτικός και εκπαιδευτικός τουρισµός).

Η εξόρυξη του λιγνίτη και η παραγωγή ενέργειας στη ∆υτική Μακεδονία µπορούν
και πρέπει να συνυπάρχουν µε δραστηριότητες σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς.
Προς αυτή την κατεύθυνση, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
καινοτοµίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού ως µόνιµου
αναπτυξιακού πόρου, σχεδιάζουµε από κοινού, Κυβέρνηση, παραγωγικοί και
κοινωνικοί Φορείς, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013.
Με σκοπό την οικονοµικά βιώσιµη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας
µε σεβασµό προς το περιβάλλον, γίνονται συντονισµένες ενέργειες της Πολιτείας σε
συνεργασία µε τις επιχειρήσεις εξόρυξης µαρµάρου για την επίλυση και προώθηση
των ακόλουθων θεµάτων:
-

Βελτίωση των υποδοµών και διευκόλυνση της οδικής πρόσβασης στα
λατοµεία

-

Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των υφιστάµενων λατοµείων

-

Ανάπτυξη διαδικασιών εκµετάλλευσης των στείρων

-

Ανάπτυξη της µεταποίησης και επεξεργασίας του µαρµάρου εντός της
Περιφέρειας, έτσι ώστε η προστιθέµενη αξία να παραµένει σε επιχειρήσεις
της περιοχής εξόρυξής του

-

Προβολή και προώθηση των κατεργασµένων προϊόντων σε νέες αγορές

Η σηµερινή ηµερίδα είναι επίσης πολύ σηµαντική γιατί ενισχύει το διάλογο µε τις
τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς φορείς και στοχεύει στην έγκυρη, µε
επιστηµονικό τρόπο και µε πλήρη διαφάνεια ενηµέρωσή τους για την εξορυκτική
δραστηριότητα.
Τέτοιες πρωτοβουλίες συµβάλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας των
τοπικών κοινωνιών µε τις εξορυκτικές επιχειρήσεις για την από κοινού εξέταση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Η συνεργασία αυτή είναι όχι απλώς θεµιτή αλλά και
αναγκαία γιατί προωθεί τη συµµετοχή του πολίτη στη διαµόρφωση και εφαρµογή
στην πράξη των περιβαλλοντικών µέτρων. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα
αξιοποιηθούν οι νέες γνώσεις και θα δοθούν λύσεις στις προκλήσεις για ανάπτυξη και
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στα σύγχρονα περιβαλλοντικά θέµατα, κατέληξε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης .
<<Στα ορυχεία, οι εργασίες αποκατάστασης των εκτάσεων πρέπει να ενταχθούν σε
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θα προβλέπει την καθιέρωση συγκεκριµένων
νέων χρήσεων γης µε την αξιοποίηση και κονδυλίων της Ευρώπης>> ανέφερε στην
οµιλία του ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ Α
Λεούδης. <<Συγκεκριµένοι στόχοι είναι η αναβάθµιση και αποκατάσταση του
περιβάλλοντος, πέραν των υποχρεώσεων της ∆.Ε.Η. Α.Ε., η καλυτέρευση της
ποιότητας της ζωής και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και η δηµιουργία
υποδοµών στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης.
Με την εφαρµογή περιβαντολλογικής πολιτικής συνολικής αντιµετώπισης του
προβλήµατος που θα περιλαµβάνει την αποκατάσταση – ανάπλαση των εδαφών µε
καθορισµό νέων χρήσεων γης, την προστασία του υδάτινου δυναµικού και την
ελαχιστοποίηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τη λειτουργία των
θερµοηλεκτρικών σταθµών και ορυχείων εκτός από το οικονοµικό όφελος, θα
επιτευχθεί και η αποδοχή από την τοπική κοινωνία των δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ.
Εδώ πρέπει να τονίσουµε την ερευνητική δραστηριότητα του ΙΓΜΕ το οποίο
εντόπισε και απέδωσε µεγάλα αποθέµατα λιγνίτη σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ αλλά
και τη συµβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος µε την µελέτη των
ιχνορυπαντών και των ιχνοστοιχείων των ορυκτών ανθράκων. Η έρευνα και η
τεχνολογία διαλύει τους φόβους που προκαλούσαν τοπικές αντιδράσεις κατέληξε ο
Περιφεριαρχης
<<Η προστασία του περιβάλλοντος στα ορυχεία καθώς και η αποκατάσταση των
νέων εδαφών, αποτελούν θέµατα πρωτίστης σηµασίας για την οµαλή συνέχιση της
λιγνιτικής δραστηριότητας της ∆ΕΗ και έναν από τους βασικούς άξονες της
αποστολής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ορυχείων ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής κ
Κωνσταντίνος Μελάς.
<<Με συνέπεια, συνέχεια, οργάνωση και έµφαση, το έργο των
αποκαταστάσεων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας. Κάθε
χρόνο, δαπανούνται περίπου 4,5 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης και προστασίας
του περιβάλλοντος Κατ’ αυτό τον τρόπο αυτό που έχουν να παρουσιάσουν µέχρι
σήµερα τα Λιγνιτικά Κέντρα ∆υτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης σχετικά µε την
περιβαλλοντική µέριµνα συνοψίζονται στα ακόλουθα:


Αποκαταστάθηκαν περιβαλλοντικά σχεδόν όλες οι τελικές επιφάνειες των νέων
εδαφών των ορυχείων, στις οποίες ολοκληρώθηκε η εκµετάλλευση.



Οι συνολικές τελικές επιφάνειες των νέων εδαφών που έχουν διαµορφωθεί
απαρχής λειτουργίας των ορυχείων, φθάνουν τα 45.000 στρέµµατα, από τα
οποία 25.500 µετατράπηκαν σε δάση και τα 19.500 αποδόθηκαν για αγροτική
χρήση.
Σήµερα τα µεγάλα ορυχεία Πτολεµαΐδας, Αµυνταίου, και Μεγαλόπολης
λειτουργούν µε εγκεκριµένους από το ΥΠΕΧΩ∆Ε περιβαλλοντικούς όρους.
Στα επόµενα χρόνια ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα λιγνιτωρυχεία θα
πιστοποιηθούν κατά ISO 14001/96 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης)




Αναφερόµενος στις Προοπτικές ο κ Μελάς επισήµανε :
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Είναι γεγονός ότι σηµερινές συγκυρίες καθιστούν δυσχερή και δύσκολη τη θέση του
λιγνίτη: οι προκλήσεις και οι αβεβαιότητες που δηµιουργούν οι νέες συνθήκες της
απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας αλλά κυρίως η επερχόµενη επιβάρυνση των
στερεών καυσίµων µε βάση τις εκποµπές CO2, απειλούν το παρόν και την πορεία του
στο µέλλον.
Οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες που ήδη εφαρµόζονται, ή επίκειται η εγκατάστασή
τους στις µονάδες της ∆ΕΗ, σε συνδυασµό και µε τις ήδη δοκιµασµένες τεχνολογίες
υψηλού βαθµού απόδοσης (~ 45 %) εξασφαλίζουν πλήρως την περιβαλλοντική
συµβατότητα της λιγνιτικής δραστηριότητας και στο νέο αυστηρό ρυθµιστικό
πλαίσιο.
Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι για τη χώρα µας, η ασφάλεια εφοδιασµού και η
ανταγωνιστικότητα της λιγνιτικής δραστηριότητας, καθιστούν το λιγνίτη σηµαντική
ενεργειακή πρώτη ύλη.
Πάντως είναι βέβαιο ότι µε τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση
της περιβαλλοντικής συµβατότητας και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, για το
λιγνίτη, οι προοπτικές του µέλλοντος είναι να συνεχίσει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
του ελληνικού ηλεκτροενεργειακού συστήµατος..
Στις καινούργιες συνθήκες, η αξιοποίηση των ελληνικών λιγνιτών και ειδικότερα
αυτών της ∆υτικής Μακεδονίας, θα συνεισφέρει αποφασιστικά στη διαµόρφωση
συνθηκών σταθερότητας στη χώρα µας, σε περιόδους αστάθειας του διεθνούς
ενεργειακού τοµέα, συµβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση υψηλού επιπέδου
ανάπτυξης και απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές.
Στο πλαίσιο λοιπόν της χάραξης της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής της χώρας µε
στόχο την αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ευρώπη, ο λιγνίτης, πρέπει να εξακολουθήσει να παίζει εξέχοντα
ρόλο.
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