
Σημίτης, κατά την παραμονή του στον Νομό Κοζάνης επισκέφθηκε τις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και της ΑΕΒΑΛ, όπου ενημερώθηκε και συζήτησε με 
στελέχη και συνδικαλιστές.

Τον Υπουργό συνοδεύουν ο Γενικός Γραμμματέας του ΥΒΕΤ, κ. Αναστάσιος 
Μαντέλης, η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, κα Αννα Διαμαντοπούλου, καθώς 
και ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΗ. κ. Α. Παπαθανασίου.

Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας προς τα Μ.Μ.Ε., ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας & 
Εμπορίου, κ. Κ. Σημίτης, έκανε τις εξής δηλώσεις:

Α. ΔΕΗ

1. Η επικοινωνία της ΔΕΗ με Τοπικούς Φορείς (από Τ.Α., Επιμελητήρια, Εργατικά 
Κέντρα κλπ.) είναι θεμελιώδους σημασίας ζήτημα και θα τεθεί σε οργανωμένη 
και συγκεκριμένη βάση. Μετά από διάλογο με τους φορείς, η ΔΕΗ θα προχωρήσει 
σε σύσταση οργάνου με συμμετοχή των τοπικών φορέων και συγκεκριμένο τρόπο 
δράσης και λειτουργίας.

2. Η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε τη διάθεση 600 εκατ. δρχ., για τη διετία 1995- 
96, για έργα κοινωνικής ανταπόδοσης, στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. 
Πρόκειται για έργα που δεν σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ 
στην περιοχή, αλλά που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της 
ποιότητας ζωής και της υποδομής της περιοχής. Το ποσό αυτό θα διατίθεται με 
απόφαση της ΔΕΗ, αφού έχουν ιεραρχηθεί τα έργα από κοινού με τους Τοπικούς 
Φορείς. Ο τρόπος κατανομής, διάθεσης και αξιοποίησης των κονδυλίων θα γίνει 
μέσα σε πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων που είναι στη διάθεση των φορέων.



3. Εντός του έτους θα περατωθούν ol εργασίες στα Ηλεκτροστατικά φίλτρα των 
μονάδων 1. και 2 Καρδιάς. Με το έργο αυτό, οι εκπομπές στερεών περιορίζονται 
πολύ πιο κάτω από τα όρια που προβλέπει η Κοινοτική και η Ελληνική νομοθεσία.

Παράλληλα, έχουν προγραμματισθεί να γίνουν εργασίες περαιτέρω βελτίωσης 
της απόδοσης των Ηλεκτροστατικών φίλτρων των μονάδων 1, 2, 3, 4, Αγίου 
Δημητρίου και των μονάδων 3 και 4 της Καρδιάς, παρόλο που οι εκπομπές τους 
είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια, με στόχο την κάθε δυνατή μείωση της 
επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας της περιοχής.

4. Η ΔΕΗ δεσμεύεται, εντός του 1995, να προωθήσει την αποκατάσταση των
εδαφών, στα οποία έχουν τελειώσει οι εξορυκτικές δραστηριότητες, με 
ταχύτερους ρυθμούς (περισσότερα από 1.000 στρέμματα το χρόνο). Τα μέχρι 
σήμερα αποκατασταθέντα ανέρχονται σε περίπου 5^000 στρέμματα. Από τα 
Ορυχεία της ΔΕΗ θα διατεθούν για έργα προστασίας περιβάλλοντος 500 εκατ. 
δρχ. '

5. Η ΔΕΗ θα συνεργαστεί με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, ώστε να 
βρεθούν τρόποι περαιτέρω αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος που 
διαθέτουν οι παραγωγοί και προμηθευτές της περιοχής στη διεκδίκηση των επι 
τόπου διενεργουμένων προμηθειών και εργολαβιών.

Ειδικότερα, στους τομείς των σιδηροκατασκευών, της αποκατάστασης βλαβών, 
της επισκευής οχημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων, της επισκευής 
ηλεκτροκινητήρων, στον τομέα παροχής υπηρεσιών (μεταφορές, συντηρήσεις και 
καθαρισμοί κτιρίων), καθώς και στην προμήθεια υλικών και καταναλωτικών 
αγαθών, υπάρχει δέσμευση από την πλευρά της ΔΕΗ, να διευρύνει τον κύκλο των 
συνεργασιών με τις επιχειρήσεις της περιοχής, μια και η κατεύθυνση αυτή τελικά 
είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.

6. Δεσμευόμαστε να κινήσουμε τάχιστα τη διαδικασία αξιοποίησης των 1.146 
στρεμμάτων που έχουν αποδοθεί από τη ΔΕΗ, ρυθμίζοντας το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, τις χρήσεις γής κλπ., σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και 
τους Τοπικούς Φορείς.

7. Η ΔΕΗ θα συμβάλει άμεσα στην αύξηση και βελτίωση της γεωργικής 
παραγωγής διαθέτοντας τα αναζητούμενα νερά για την προστασία των ορυχείων, 
για αρδεύσεις. Η ΔΕΗ πρόκειται να καλέσει τους Τοπικούς Φορείς που είναι 
αρμόδιοι για τη διαχείριση των νερών προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος 
αξιοποίησής τους. Η ΔΕΗ θα εκπονήσει άμεσα μελέτη για την αξιοποίηση κατ’ 
αρχάς των υδάτων για την άρδευση και τη στήριξη δυναμικών καλλιεργειών.



8. Η ΔΕΗ πρόκειται να απασχολήσει 300 άτομα, μέσα στο 1995, για την κάλυψη 
εποχιακών αναγκών (50 άτομα ανά δίμηνο).

9. Για την κάλυψη αναγκών του 1996 προβλέπεται να προκηρυχθεί δεύτερος 
διαγωνισμός.

Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

α. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονήθηκε και συγκεκριμενοποιήθηκε το 1995 
αποτελεί το μέσο υλοποίησης της Βιομηχανικής Στρατηγικής τόσο σε Εθνικό όσο 
και Περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικό Πρόγραμμα του Ε.Π.Β. αποτελούν οι Φθίνουσες Περιοχές στις οποίες 
ανήκουν οι Νομοί Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς, οι μελέτες που ανατέθηκαν 
έχουν ήδη περατωθεί και τέλη Φλεβάρη αρχίζει η υλοποίηση της στήριξης της 
Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας των Φθινουσών Περιοχών που αφορά τόσο στη 
στήριξη μεμονωμένων επιχειρήσεων όσο και έργο υποδομής.

Μέσα στο Φλεβάρη θα γίνουν σε κάθε Νουό η παρουσίαση και το πρόγραμμα.

β. Σε συνεργασία με ΕΟΜΜΕΧ και ΕΤΒΑ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
προχωρά στην υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως το Κέντρο Πολλαπλών 
Χρήσεων για τους Γουνοποιούς της Σιάτιστας, τη ΒΙΠΕ Κοζάνης, την οργανωμένη 
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων μαρμάρου της περιοχής, το ΒΙΟΠΑ Εράτειρας.

γ. Στα πλαίσια της πολιτικής μας για την Λιπασματοβιομηχανία, υπήρξαν 
συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της ΑΕΒΑΛ, όπως αύξηση της παραγωγής και 
επιδότηση με 1 δις για άμεσες επενδύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό της 
Επιχείρησης.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι^Ο Η Λ Ι*  II

Χρηματοδότηση ύψους 1.5 ΜΕΟΙΙ αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΡΕΟΗΑΡ II, σύμφωνα με πρόταση που 
υποβλήθηκε από το ΥΒΕΤ και τη ΔΕΗ για την ανασυγκρότηση της περιοχής της 
Πτολεμαϊδας Νομού Κοζάνης.

Το Πρόγραμμα ΡΕΟΗΑΡ II δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, τις νέες 
οικονομικές δραστηριότητες και το ανθρώπινο δυναμικό.



Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από ΥΒΕΤ-ΔΕΗ κατατάσσονται σε δύο από τα 
«Πεδία Δράσης» του ΡΕΟΗΑΡ II και αφορούν:

I. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Βελτίωση και αποκατάσταση περιβάλλοντος Ν. Κοζάνης.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και ο εξωράίσμός του περιβάλλοντος των 
περιοχών που έχουν πληγεί από την δραστηριότητα των λιγνιτορυχείων, με 
αποτέλεσμα την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Νομού και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Περιγραφή προγράμματος: Διαμορφώσεις και αναδασώσεις αποθέσεων

- Δενδροφυτεύσεις σε Κοινότητες
- Πειραματικές καλλιέργειες
- Δίκτυα άρδευσης
- Συντήρηση - Δημιουργία Υδροβιοτόπων
- Εργα ευπρεπισμού του περιβάλλοντος τα ορυχεία χώρου
- Συντήρηση εγκατεστημένου πρασίνου, βιολογικών καθαρισμών κλπ.
- Κόστος : 750 εκατ. δρχ. ( 1995 : 300 εκατ. δρχ.

1996 : 200 εκατ. δρχ.
1997 : 250 εκατ. δρχ.)

II. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Βελτίωση της Κοινωνικής & Υλικοτεχνικής Υποδομής.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της Κοινωνικής 
Υλικοτεχνικής υποδομής των περιοχών που έχουν πληγεί από την δραστηριότητα 
των λιγνιτορυχείων, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του Νομού και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.
Περιγραφή προγράμματος: Εσωτερική οδοποιία Δήμων & Κοινοτήτων

- Επαρχιακοί & Αγροτικοί Δρόμοι
- Δίκτυα ύδρευσης
- Κοινωνική Υποδομή (Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα, διαμόρφωση

& εξωράίσμός πλατειών κλπ.)
- Σταθμοί μέτρησης ρύπων
- Διαμόρφωση δασικών πάρκων και χώρων αναψυχής
- Κόστος : 700 εκατ. δρχ. (1995 : 250 εκατ. δρχ.

1996 : 200 εκατ. δρχ.
1997 : 250 εκατ. δρχ.)

Φορέας: Μετά την έγκριση του προγράμματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Ε.Ε., θα ορισθεί ο φορέας, που θα είναι η ΔΕΗ ή η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας ή 
και οι δύο.


