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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  05-02-2020  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  5:00 μ..μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. αριθμ.  
2319/31-1-2020  πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία 
επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στα ενεργειακά μετά την 
ανακοίνωση  για την απολιγνιτοποίηση της περιοχής. 
…………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχαήλ 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  

1. Μωυσιάδης Στυλιανός 
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24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων παρίστατο στη συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς ο οποίος 
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής 
     

Πρόκειται για μια ιστορική συνεδρίαση για την πορεία του τόπου μας, που 

προέκυψε από τις αποφάσεις που λάβαμε στη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 

2019, όταν δηλώσαμε ότι: «Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και αφού 

ακούσουμε τις θέσεις της Κυβέρνησης θα τοποθετηθούμε».  

Στον χρόνο που μεσολάβησε συναντηθήκαμε με όλους τους οργανισμούς και 

τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία της σχεδιαζόμενης 

απολιγνιτοποίησης, προκειμένου να έχουμε επιχειρήματα και άποψη σε όλο το 

φάσμα του σχεδίου αυτού! 

Παρά ταύτα έως σήμερα (5 μήνες μετά) δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση από 

την κεντρική κυβέρνηση και δεν προβλέπεται να υπάρξει κάτι ως τον Ιούνιο. 

Δυστυχώς, ο χρόνος αυτός είναι απολύτως ζωτικός και κρίσιμος για μια σειρά 

αποφάσεων που πρέπει να λάβουμε! 

Σημαντικότατο στοιχείο είναι πως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι (φορείς, 

παρατάξεις και κόμματα) πως συζητούμε για το μέλλον της περιοχής! Συζητούμε 

για την ίδια την συνέχιση της υπόστασής της και σε αυτόν τον αγώνα δεν 
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χωρούν ταμπέλες ή χρώματα! Όλοι μαζί θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που 

θεωρούμε δίκαιο και χρήσιμο! 

Η δική μας πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή ημερίδας συμπαρασύρει τα κόμματα 

να ακολουθήσουν. Ήδη το Κίνημα Αλλαγής έχει αποφασίσει τη  διοργάνωση 

ημερίδας στις αρχές Μαρτίου εδώ στην περιοχή μας και ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατέθεσε 

κατά την επίσκεψη του πρώην Υπουργού Σπίρτζη την πρόθεσή τους για την 

διοργάνωση ανοικτής συζήτησης με την συμμετοχή τους. Ο Δήμος έχει αναλάβει 

δράση και προβαίνει σε ενέργειες που δείχνουν ότι δεν θα περιμένουμε από 

άλλους να αποφασίσουν για εμάς και τα παιδιά μας! 

Ως Δημοτική Αρχή δηλώνουμε την προσήλωσή μας στη διατήρηση όλων 

των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία και για χρόνο όχι 

μικρότερο της 10ετίας από το έτος 2028 και μετά. Το επιθυμητό είναι να 

μεταφερθεί ο ορίζοντας αυτός πλησιέστερα στο 2050 ώστε να υπάρξει 

σχεδιασμός κι εφαρμογή εναλλακτικών κατευθύνσεων στην οικονομία και 

την ενεργειακή κατανάλωση. 

Ζητούμε:  

 να προβλεφθεί στο ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας ειδικό αναπτυξιακό 

πρόγραμμα με επιδότηση άνω του 80% για την ίδρυση και 

λειτουργία νέων επιχειρήσεων καθώς και την πλήρη επιδότηση για 

την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 να θεσπιστούν ειδικά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην επικράτεια του Δήμου μας.  

 Να υπάρξει απαλλαγή φόρων για τους πολίτες της Εορδαίας έως 

ότου ανακάμψει η οικονομική ζωή και το ΑΕΠ της περιοχής μας. 

 Ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων Κομάνου, Πτελεώνα, 

Μαυροπηγής και Αναργύρων με πλήρη κάλυψη των έργων 

υποδομής από την κεντρική κυβέρνηση και το Ταμείο Δίκαιης 
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Μετάβασης. Επίσης, ζητούμε να απαλλαγούν οι κάτοικοι της 

Μαυροπηγής από την υποχρέωση επιστροφής ποσοστού 50%  της 

αποζημίωσης που τους δόθηκε. 

 Για την Τηλεθέρμανση ζητούμε την συνέχιση λειτουργίας της με 

μίγμα καυσίμου με βάση το λιγνίτη και την χρηματοδότηση της 

σύνδεσης με την Πτολεμαΐδα V από το Πράσινο Ταμείο. 

 Ζητούμε την ανάπτυξη προγραμμάτων και εργαλείων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προκύψει ανάπτυξη παράλληλα με 

την επιμήκυνση της απολιγνιτοποίησης, προκειμένου να υπάρξει 

ομαλή μετάβαση. 

Απολύτως συνυφασμένες με το σήμερα αλλά κυρίως με την περιοχή μας είναι 

ορισμένες ημερομηνίες. Καταγράφοντας τη διαδρομή των γεγονότων που μας 

οδήγησαν στην αναγκαιότητα της σημερινής συζήτησης, αναπόφευκτα 

προκύπτουν ημερομηνίες – σταθμοί για την Πτολεμαΐδα και την εξέλιξή της. 

 Τον Ιούλιο του 1959 η ΔΕΗ απορροφά το 90% της εταιρείας 

ΛΙΠΤΟΛ που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή μας, εκκινώντας 

μια ισχυρή βιομηχανική περίοδο ανάπτυξης για την περιοχή μας 

και την χώρα ολόκληρη. Μια περίοδο περιβαλλοντικά επιβαρυντική 

που υποσχέθηκε όμως οικονομική ευμάρεια στους κατοίκους και 

την περιφέρεια. Μία περίοδο που βοήθησε στην εξωστρέφεια της 

εγχώριας βιομηχανίας, καθώς η ενέργεια ήταν βασικός 

παράγοντας της βιομηχανικής και παραγωγικής «άνοιξης» της 

Ελλάδας. 

 Στις 4 Νοεμβρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία των Παρισίων 

που προϋποθέτει την εγκατάλειψη νέων επενδύσεων σε ορυκτά 

καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτη, άνθρακα, φυσικό αέριο) και την 

προώθηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
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εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχος είναι οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα από ορυκτά καύσιμα να φτάσουν στο απόλυτο μηδέν το 

διάστημα 2050-2070. 

Γνωρίζαμε για το στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια οικονομία της ΕΕ 

που δεν θα επιβαρύνει το κλίμα έως το 2050. Από τις υπογεγραμμένες και 

ψηφισμένες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμαζόμασταν για  τη 

μετακίνηση της βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα στερεά καύσιμα 

σε πιο ήπιες πηγές. Ως χώρα αλλά και ως περιοχή είχαμε ξεκινήσει τον 

προγραμματισμό μας με βάση τον ορίζοντα του 2050, προσπαθώντας να 

αντισταθμίσουμε τις ζημίες με άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες. Αυτά, όμως, 

σε βάθος 35 ετών και με σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και τα ορυκτά 

καύσιμα. 

 Τον Ιούλιο του 2019 – 60 χρόνια αργότερα από την ίδρυση της 

ΔΕΗ– μία νέα κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη της μετάβασης της 

χώρας στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ανέλαβε, 

παράλληλα, τη δέσμευση για βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

Ελλήνων με ορίζοντα το ορόσημο εφαρμογής της Συνθήκης του 

Παρισιού για το κλίμα  το έτος 2050. 

 Τέλη Σεπτεμβρίου 2019 η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική 

Συνέλευση του Ο.Η.Ε. για το Κλίμα εμπεριέχει μια τεράστια 

ανατροπή στα σχέδια της περιοχής και της χώρας. Το 

κατατεθειμένο - μόλις το 2018 - Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 

το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.) ανακοινώθηκε ότι δεν θα ισχύσει. 

Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα αλλάξει άρδην. 

Ουσιαστικά, παρουσιάστηκε η δέσμευσή του να κλείσουν όλες οι 

λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028. 

Η ημερομηνία αυτή είναι όμως μόνο η μισή αλήθεια. Κι αυτό γιατί το ορόσημο 

του 2028 μπορούσε να ισχύσει μόνο για μία μονάδα, του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 
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που είναι ακόμη υπό κατασκευή. Για τις λειτουργούσες μονάδες της ΔΕΗ το 

τροποποιημένο ΕΣΕΚ προβλέπει απόσυρση των μονάδων Αμύνταιο 1-2 το 

2020, το 2021 την απόσυρση των μονάδων ΑΗΣ Καρδιάς 3-4, το 2022 της 

μονάδας ΑΗΣ Μεγαλόπολης 3 και ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 1 έως 4 και το 2023 την 

απόσυρση της Μεγαλόπολης 4, της Μελίτης 1 και του Αγίου Δημητρίου 5.  

Αντί του 2028, η περιοχή θα χάσει έως το 2023 πάνω από 3.300 MW! 

Μόλις τον περασμένο μήνα, η διοίκηση του Υπουργείου Ενέργειας τροποποίησε 

το αντικείμενο μελέτης που ανατέθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα ώστε να δοθεί 

έμφαση ΜΟΝΟ στην βραχυπρόθεσμη κάλυψη των θέσεων εργασίας που θα 

χαθούν από την απολιγνιτοποίηση…. Χωρίς μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, οι προχειρότητες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά 

την χώρα κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Η Παγκόσμια Τράπεζα ορίστηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μελετήσει και να προτείνει μεθόδους και 

έργα για την επανάκαμψη της περιφέρειάς μας από την απολιγνιτοποίηση. Με 

ποιο δικαίωμα ακυρώνει το Υπουργείο δουλειά 18 μηνών για να θέσει νέους 

στόχους ΧΩΡΙΣ να το συζητήσει με την περιοχή; Σύμφωνα, μάλιστα, με τα 

στοιχεία της ίδιας της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν τους 

έχει δώσει ακόμη πληροφορίες και στοιχεία των θέσεων εργασίας που 

υπάρχουν στην περιοχή μας. Είναι κρατικό μυστικό και δεν τα μοιράζονται; Ή 

επιθυμούν να αποτύχει η προσέγγιση αυτή; Η ΔΕΗ οφείλει να μας απαντήσει αν 

έχει δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και πότε! 

Ταυτόχρονα, μια ματιά σε όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 

αποκαλυπτική και δείχνει ότι στη Γερμανία με νόμο θα οριστεί η αποζημίωση 

των μονάδων άνθρακα που αποσύρονται από το σύστημα για την επίτευξη των 

στόχων του 2038. Όσες μονάδες έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τον στόχο 

θα αποζημιωθούν ΠΛΗΡΩΣ για τη διακοπή λειτουργίας τους και θα έχουν 19 

χρόνια να ετοιμαστούν!!!Ο νόμος αυτός θα ψηφιστεί εντός του 2020 ώστε να 

δοθεί χρόνος αντίδρασης και προσαρμογής σε λειτουργικά και διαχειρστικά 
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ζητήματα. Σε αντιδιαστολή, η Ελλάδα απλά εντέλλει να κλείσουν όλοι οι σταθμοί 

και, κατ’ ουσία, οι τηλεθερμάνσεις που είναι κατασκευασμένες. Χωρίς 

αποζημίωση, χωρίς προγραμματισμό! 

Την ίδια στιγμή που  η συμφωνία ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ την εγκατάλειψη των επενδύσεων 

σε ορυκτά καύσιμα, στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής αξιοπερίεργο: 

Δαιμονοποιούμε την εξόρυξη και καύση ΜΟΝΟ του λιγνίτη, ενώ παράλληλα 

ενισχύουμε την χρήση φυσικού αερίου και προγραμματίζουμε την κατασκευή 

νέων μονάδων με βάση το φυσικό αέριο! Ήδη πέντε ενεργειακοί όμιλοι 

δρομολογούν επενδύσεις για την κατασκευή μονάδων φυσικού αερίου 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3.500 MW. Οι τρεις εξ αυτών διαθέτουν και 

λειτουργούν ήδη σταθμούς με φυσικό αέριο 2.100 ΜW.  

Εάν το δημοσιευμένο προς διαβούλευση ΕΣΕΚ δεν είναι δώρο προς το λεγόμενο 

λόμπι του φυσικού αερίου, τότε τι είναι; 

Εφόσον είναι γνωστό τοις πάσι ότι το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο και 

προγραμματίζεται η απαγόρευση χρήσης του γιατί το προωθούμε έναντι του 

λιγνίτη;  

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σταματά να χρηματοδοτεί την κατασκευή 

μονάδων με βάση το φυσικό αέριο από φέτος! 

Το φυσικό αέριο είναι εισαγόμενο κι ακριβό ενώ ο λιγνίτης είναι εγχώριος και 

φθηνός… 

Γιατί η Ευρωπαϊκή μας οικογένεια οδεύει μακριά από τα ορυκτά καύσιμα εν 

συνόλω με ορίζοντα το έτος 2050 και αφετηρία το νωρίτερο το 2038 κι εδώ στην 

Ελλάδα προσπαθούμε να εξαφανίσουμε τη λιγνιτική παραγωγή 27 χρόνια 

νωρίτερα;  

Πώς ετοιμαζόμαστε να εγκαταλείψουμε τον λιγνίτη 15 – τουλάχιστον – χρόνια 

νωρίτερα από την ισχυρή επιστημονικά και τεχνολογικά Γερμανία, την 

ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης;  
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Θα είναι δυνατή η διάθεση των κονδυλίων που απαιτούνται για την μετάβαση 

στην χωρίς λιγνίτη εποχή; 

Τελικά, η απολιγνιτοποίηση γίνεται με όρους δικαιοσύνης ή είναι βίαιη, άδικη 

και χωρίς σχέδιο; 

Να θέσω ορισμένα από τα προβλήματα που μας απασχολούν πολύ έντονα ως 

Δημοτική Αρχή: 

 Λειτουργία Τ/Θ Πτολεμαΐδας: Απαιτούνται ≈ 35 εκατομμύρια € για 

τη σύνδεση με τη μονάδα ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5.  Το 

χρονοδιάγραμμα εισόδου της μονάδας σε εμπορική λειτουργία 

τοποθετεί αυτό το σημείο το έτος 2023 και η μονάδα θα 

λειτουργήσει έως το 2027. Συνεπώς, ΠΩΣ μπορεί να αποσβεστεί 

μια επένδυση 35 εκατομμυρίων ευρώ από πλευράς ΔΕΤΗΠ σε 

μόλις τέσσερα χρόνια; Να θυμίσω την αποζημίωση με νόμο στην 

Γερμανία για την απόσυρση των ανθρακικών μονάδων! 

 Η ΔΕΤΗΠ έχει ήδη «κληρονομήσει» ζημία (αναπόσβεστων 

επενδύσεων) ύψους 950.000 € από τη διακοπή λειτουργίας του 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, 1.500.000 € από τον ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και 

13.700.000 € από τη διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ σε 

χρόνο διαφορετικό από τον συμφωνημένο και μελετημένο. Μέχρι το 

2031 η ΔΕΤΗΠ (Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης 

Πτολεμαΐδας) θα αποπληρώνει τόκους και χρεολύσια για τη 

σύνδεση με τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ όταν αυτός θα έχει κλείσει από το 

2021! Το σύνολο των ανωτέρω ζημιών για την επιχείρηση της 

ΔΕΤΗΠ ανέρχεται σε 16,22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εάν σε αυτά 

προστεθούν και τα 35 εκατομμύρια ευρώ για τη διασύνδεση με την 

Μονάδα 5 του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, τότε η ζημιά ξεπερνά τα 50 

εκατομμύρια ευρώ (≈51,22εκ€)! 

ΑΔΑ: Ω6ΙΕΩΡ6-ΡΤΛ



 Πληθυσμός: Η απολιγνιτοποίηση θα φέρει αυτόματα την απώλεια 

4.000 θέσεων εργασίας στη ΔΕΗ. Σε αυτές προστίθενται περίπου 

12.000 θέσεις εργασίας σε εργολάβους και 5.000 θέσεις εργασίας 

σε εργασίες - δορυφόρους της λιγνιτικής δραστηριότητας 

(προμηθευτές, μηχανουργεία, συνεργεία μηχανημάτων, πρώτες 

ύλες κλπ.). Οι θέσεις εργασίας αυτές θα προκαλέσουν την μείωση 

του πληθυσμού του λεκανοπεδίου κατά περίπου 80.000 άτομα 

άμεσα. 

 Οικονομικό πλήγμα: Το ΑΕΠ του Νομού Κοζάνης θα μειωθεί 

υπερβολικά (σε βαθμό εξαΰλωσης) και σημαντικότερα θα πληγεί το 

εισόδημα της Εορδαίας. Ταυτόχρονα, η εναλλακτική λύση χρήσης 

του φυσικού αερίου στην θέση του λιγνίτη είναι σημαντικά 

ακριβότερη, επιφέροντας επιβάρυνση στα κόστη παροχής θερμικής 

ενέργειας προς τους δημότες μας. 

 Περιβαλλοντική Καταστροφή: Με τη ΔΕΗ να αποχωρεί άμεσα από 

την περιοχή και να σταματά κάθε δραστηριότητα, σταματούν και οι 

επακόλουθες αποκαταστάσεις εδαφών – που ΔΕΝ έχει κάνει ως 

τώρα ως όφειλε σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις 

της. Σύμφωνα με αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων περιοχών της 

Ευρώπης, το κόστος αποκατάστασης ΜΟΝΟ του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος της εξορυκτικής δραστηριότητας της περιοχής του 

Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε τουλάχιστον 

25 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα πρέπει να εισφερθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κεντρική κυβέρνηση, καθώς δικές 

τους αποφάσεις οδηγούν στη ΒΙΑΙΗ απολιγνιτοποίηση της 

περιοχής. 

 Καταστροφή Υδροφόρου Ορίζοντα: Με τα ορυχεία παρατημένα και 

με βάθος άνω των 250 μέτρων στα ορύγματα, τα επιφανειακά νερά 
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θα αποστραγγίζονται απευθείας στα ανενεργά ορυχεία, ενώ η 

διάρρηξη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σημαίνει την πλήρη 

αδυναμία μετακίνησης υδάτινων όγκων υπογείως για τον 

εμπλουτισμό της γεωγραφικής λεκάνης.  

 Οικονομικός στραγγαλισμός της Γεωργικής Δραστηριότητας: Λόγω 

έλλειψης νερού για άρδευση, οι υφιστάμενες γεωτρήσεις θα 

καταβιβαστούν τουλάχιστον κατά 80 μέτρα μεσοσταθμικά τα 

πρώτα χρόνια, με συνέπεια τεράστιο κόστος για την άρδευση και 

για την καλλιέργεια. 

 Αδυναμία εφαρμογής των εργαλειοθηκών που προτείνονται. Οι 

διεθνείς συμβουλευτικοί οργανισμοί που μελετούν την περίπτωση 

της περιοχής μας και οι δομές της ΕΕ ( Παγκόσμια Τράπεζα κατ’ 

εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιτροπή Coal Platform, 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.) 

θεωρούν τον ορίζοντα του 2028 ως απολύτως ανέφικτο στόχο 

προκειμένου να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες στρατηγικές και να 

αναπτυχθούν τα εργαλεία για την ανατροπή των δυσμενών 

συνεπειών. Μάλιστα, θέτουν ως εγγύτερο χρονικό σημείο κατά το 

οποίο θα μπορούσε να φανεί μια αρχική αναστροφή του κλίματος 

και των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης  το έτος 2035. Πώς 

μπορεί να συμπιεστεί αυτός ο χρόνος στο όριο του 2021;;; 

 Πλέον όλων αυτών, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, 

ψηφίστηκε νομοθεσία που επιτρέπει την μετακίνηση του 

πλεονάζοντος προσωπικού της ΔΕΗ που θα κρίνει η σύμβουλος 

εταιρεία της, σε άλλες εταιρείες του Δημοσίου Τομέα (Δεκέμβριος 

2019). Αυτό, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την κατευθυντήρια 

γραμμή της ΕΕ προς την Παγκόσμια Τράπεζα για την 

επανεκπαίδευση του υψηλά καταρτισμένου προσωπικού σε άλλες 
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δραστηριότητες. Πως θα μπορέσει να γίνει αυτό όταν οι 

εργαζόμενοι της ΔΕΗ μετατεθούν σε άλλες υπηρεσίες ή/και σε 

άλλες περιοχές της χώρας; Πως ενισχύει αυτό την Δυτική 

Μακεδονία; 

 Ποια δραστηριότητα θα εισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας το ποσοστό 

της ΔΕΗ που ανέρχεται περίπου στο 9%; Μετριοπαθής ερμηνεία 

του ανωτέρω ποσοστού είναι 15 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. 

 Ως Δήμος Εορδαίας οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας 

ότι η λειτουργία της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τροφοδοσία 

από τον ΑΗΣ Καρδιάς έχει μέγιστη διάρκεια 9 μήνες από σήμερα. 

Απαιτούμε να συνυπολογιστεί στο νέο ΕΣΕΚ η θέση της περιοχής της Δυτικής 

Μακεδονίας που θα συν διαμορφώσουμε με την επιστημονική κοινότητα και την 

κοινωνία.  

Είμαστε σκεπτικοί απέναντι στην υπεραπλούστευση της χρήσης αιολικών ή 

φωτοβολταϊκών πάρκων στη θέση του λιγνίτη, την ώρα που ακούμε σοβαρούς 

προβληματισμούς για την αδυναμία διαχείρισης των αποβλήτων τους (έλικες 

ανεμογεννητριών, πάνελ με βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

Προβληματιζόμαστε με την βιασύνη εγκατάλειψης της λιγνιτικής παραγωγής 

από πλευράς κεντρικής κυβέρνησης και διαμαρτυρόμαστε για την παντελή 

έλλειψη αναφορών στο μέλλον των περιοχών Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου, 

Φλώρινας και Μεγαλόπολης στο νέο ΕΣΕΚ. Ακόμη και στην διυπουργική 

επιτροπή που συστάθηκε, απουσιάζει η εκπροσώπηση του Δικτύου 

Ενεργειακών Δήμων ή της ΠΕΔ.  

Σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς εμάς! 

Ζητούμε από τους δημότες μας να ενεργοποιηθούν και να βρίσκονται στο 

πλευρό μας σε όλες τις κινήσεις που θα συναποφασίσουμε. Δεν 

παρακολουθούμε αμέτοχοι τις εξελίξεις!  
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Ήδη τον Δεκέμβριο διοργανώσαμε επιστημονική ημερίδα για το μέλλον της 

ενέργειας. Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των εργασιών είναι πλέον 

διαθέσιμα σε όλους και μας επιτρέπουν να μπορούμε να αναμένουμε 

σημαντικές εξελίξεις. Εξελίξεις στον τομέα της Τηλεθέρμανσης, της αξιοποίησης 

των στερεών αστικών απορριμμάτων, της βιομάζας και άλλων σημαντικών 

προόδων. Δηλώνουμε ότι θα προωθήσουμε την έρευνα και την εξέλιξη στις 

εναλλακτικές μεθόδους, ταξινομώντας τες με βάση την αποτελεσματικότητα, την 

τεχνολογία τους αλλά, κυρίως, την ταχύτητα εφαρμογής, τη βιωσιμότητά τους και 

το κόστος τους. 

Η εφαρμογή απαιτεί, όμως, χρόνο και συνεννόηση. Χρόνο που είναι 

υποχρεωμένη η Κυβέρνηση να μας διαθέσει και συνεννόηση που πρέπει να 

συμβάλλουμε όλοι σε αυτήν. Εκλεγμένοι και μη. Ανεξαιρέτως όλοι οι δημότες της 

Εορδαίας! 

Αναμένουμε να διαμορφωθεί η θέση της Εορδαίας σε σχέση με όσα συζητούμε 

εδώ και να καταστούμε συνοδοιπόροι σε αυτή τη δίκαιη διεκδίκηση! 

Ως δημοτική αρχή προτείνουμε: 

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να τεθούν στους Υπουργούς 

Χατζηδάκη και Γεωργιάδη τα αιτήματα του Δήμου Εορδαίας. 

 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις και στις δράσεις που θα 

αποφασίσουμε από κοινού με τους εργαζομένους, τα Εργατικά 

Κέντρα και όλους τους φορείς για την υποδοχή του κυβερνητικού 

κλιμακίου. 

 Την εξουσιοδότηση στους επικεφαλής των παρατάξεων για μια 

σειρά επαφών στην Αθήνα με όλα τα πολιτικά κόμματα του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
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 Την πρόθεση ενεργοποίησης του άρθρου 134 και της δυνατότητας 

που δίνει ο «Κλεισθένης» για τη διενέργεια τοπικών 

δημοψηφισμάτων. 

Έτσι θα αποτυπωθεί με απόλυτο τρόπο η βούληση της κοινωνίας της Εορδαίας! 

Η σημερινή συνεδρίαση είναι ένα βήμα στον στόχο που θέσαμε: της επιβίωσης 

της περιοχής της Εορδαίας και της Δυτικής Μακεδονίας, με συντονισμένο και 

οργανωμένο σχέδιο, χωρίς παλινωδίες και σπασμωδικές ενέργειες ή 

αποφάσεις. 

Ένας μεγάλος πολιτικός άντρας – που σήμερα δεν είναι κοντά μας – ο Κύπριος 

Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος έγραψε ιστορία με το μεγάλο ΟΧΙ που είπε 

στο σχέδιο Ανάν. Δήλωσε:  

«Παρέλαβα Κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα…» 

Αισθάνομαι κι εγώ βαριά ευθύνη να δηλώσω εκ μέρους του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που σαν μια γροθιά αντιστέκεται: 

«Παρέλαβα ένα Δήμο Εορδαίας ρυθμιστή και πρωταγωνιστή στη Δυτική 

Μακεδονία. Δεν θα παραδώσω κρανίου τόπο. Δεν θα λυγίσω μπροστά στις 

αναιτιολόγητες επιλογές!» 

Στις πλάτες όλων μας βαραίνει η ευθύνη απέναντι στο μέλλον μας! 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς συμβούλους να 

τοποθετηθούν επί του θέματος. 

Και συγκεκριμένα  πρώτα το λόγο έδωσε  στην επικεφαλής της μείζονος 

Αντιπολίτευσης κ. Αθηνά Τερζοπούλου η οποία ύστερα από την τοποθέτηση 

της προέκυψαν οι εξής προτάσεις : : 

1)  Να λειτουργήσει η νεοκατασκευαζόμενη ακόμη 5η μονάδα  
Πτολεμαΐδας , με λιγνίτη μέχρι το έτος 2050. 
          α) Να σημειωθεί ότι ο λιγνίτης που εξορύσσεται στο Λιγνιτικό Κέντρο 
Δυτικής Μακεδονίας, όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα ορυχεία της εταιρείας, 
περιέχει χαμηλά ποσοστά θείου και υψηλά ποσοστά οξειδίων του 
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ασβεστίου (που σημαίνει γίνεται φυσική αποθείωση) με αποτέλεσμα να 
είναι λιγότερο επιβαρυντικός ο λιγνίτης για το περιβάλλον.  β) Για να γίνει 
απόσβεση του 1,4 δις. περίπου, που για ένα μεγάλο μέρος του οποίου 
χρεωθήκαμε σε Τράπεζες.  γ) Για να λειτουργήσει η Τηλεθέρμανση και 
μάλιστα να επεκταθεί και στις Κοινότητές μας και επιπρόσθετα να 
κατασκευαστεί και πρόσθετη μονάδα εφεδρείας με φυσικό αέριο ή βιομάζα, 
όπως κριθεί από τους ειδικούς ότι είναι συμφερότερο . -δ) Γιατί μόλις χθές 
τα έτη 2012 και 2013, η γενική συνέλευση και ΔΣ της ΔΕΗ έκριναν 
επιβεβλημένη την λειτουργία της V μονάδας Πτολεμαΐδας και -ε) Γιατί το 
Κράτος έχει συνέχεια. Κράτος και πολίτες είναι συγκοινωνούντα δοχεία. 
Πως θα λειτουργούν αν δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης; Αν είναι 
αναξιόπιστη η συμπεριφορά του Κράτους θα ναι αναξιόπιστη και η 
συμπεριφορά των πολιτών. –στ)  Γιατί θ απασχοληθούν  στον σταθμό 
παραγωγής και στα ορυχεία περίπου 450 άτομα και για κάθε 1 άτομο 
ανοίγουν 3,3 θέσεις εργασίας στην αγορά κατά το ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας. 
2)  Επειδή Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι αναγνωρίζεται η 
Πτολεμαΐδα σ΄ εθνικό επίπεδο σαν βιομηχανική πόλη. -Να λειτουργήσει 
το ΒΙΟΠΑ (Βιοτεχνικό Πάρκο) στον χώρο των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ, 
με την καθιέρωση φορολογικών κινήτρων και με την λειτουργία 
επιχειρήσεων και βιοτεχνιών με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, για 
όσες επιχειρήσεις αξιολογηθούν ότι μπορούν να εγκατασταθούν, που 
αποτελούσε προεκλογική εξαγγελία και δέσμευση του συνδυασμού μας. Για 
τον ΒΙΟΠΑ υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο λειτουργίας business plan. 

      Η συγκεκριμένη περιοχή της ΑΕΒΑΛ με συνολική έκταση 505,03 
στρέμματα περίπου, περιλαμβάνει δυο επιμέρους ζώνες μία ζώνη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων-θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων έκτασης 
432,48 στρεμμάτων και μια άλλη μουσειακή-εκπαιδευτική για δημιουργία 
μουσείου Βιομηχανικής κληρονομιάς, εμβαδού 72,65 στρεμμάτων και είναι 
ζώνες θεσμοθετημένες μεν με ΦΕΚ 1464 B'/2005 αλλά είναι ανενεργές.  

      Υπήρξε πρόταση προϋπολογισμού για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΠΔΜ 
2014-2020 για ευρώ 8.560.000 . Θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση 
και από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης και από ιδιωτική επιχειρηματική 
συμμετοχή και όλα αυτά στοχεύουν να συμβάλουν στη δημιουργία μας 
σύγχρονης, ελκυστικής και ευημερούσας Πτολεμαΐδας. Τα υπάρχοντα δε 
κτίρια στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ είναι συμβατικά και χρήζουν 
ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και πυρασφάλειας. Επίσης 
ταυτόχρονα Πρέπει να δούμε την λειτουργία τρένου για μεταφορές, γιατί 
ενδιαφέρει η μεταφορά προϊόντων από τους εμπόρους εύκολα και με 
ασφάλεια.  

3) Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν  με  έδρα  την Πτολεμαΐδα οι  
εξής σχολές: Σχολή Λογοθεραπείας, Σχολή  Εκτάκτων  αναγκών και  
διασωστών που κουμπώνει με την Σχολή Πυροσβεστών της πόλης  
μας καθώς επίσης να ετοιμαστεί και project για την λειτουργία 
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 Ιατρικής σχολής στην πόλη μας με πυλώνα αυτής το Μποδοσάκειο  
Νοσοκομείο της πόλης μας.  

     4) α) Επιβάλλεται να γίνει αστική ανάπλαση των πλατειών και πάρκων 
της Πτολεμαΐδας και την Κοινοτήτων καθώς επίσης και της Λαϊκής 
αγοράς  

    β) Πρέπει επίσης να προκηρυχθεί και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
προσχεδίων μελέτης για την δημιουργία Πολυχώρου εκδηλώσεων στην 
περιοχή του Κόμβου N. εισόδου Πτολεμαΐδας, πριν τις εγκαταστάσεις 
της ΑΕΒΑΛ.                                                                       

     γ) Πρέπει να δημιουργηθεί Δημοτική Πινακοθήκη και στη νότια είσοδο 
της πόλης μας, στο χώρο των παλιών αποθηκών, για να εκθέσουμε τους 
500 πίνακες  ζωγραφικής επώνυμων ζωγράφων και με έναν Πίνακα π.χ του 
Βακαλό, του οποίου η αξία είναι όση είναι η αξία όλου 
του Παλαιοντολογικού μας Μουσείου, για να δημιουργηθεί τουριστικό 
ρεύμα στον Δήμο μας που σε συνδυασμό με τις όμορφες και καταπράσινες 
κοινότητές μας, με τα μουσεία τους και τα σπήλαιά τους, με τις πολιτιστικές 
τους παραδόσεις και τα  τοπικά προϊόντα , να γίνουν πόλος έλξης για 
πολλούς. 
 5) Να προβεί ο Δήμος ως επιχειρηματίας σ επενδύσεις Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Και υποστηρικτικοί μηχανισμοί.  
6) Να υπάρξει Αξιοποίηση πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την 
υποστήριξη και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα για την υποστήριξη και 
την ανάπτυξη του τομέα μεταποίησης προϊόντων και απαιτούνται μελέτες, που 
ήδη έπρεπε να δρομολογηθούν από χθες.  

       7) Η ΔΕΗ το 2050, σύμφωνα με την έκθεση Μηχανικών του ΤΕΕ Δυτ. 
Μακεδονίας (Για το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας: Διαμαντόπουλος 
Γεώργιος - Στέφανος, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc Κοντού Αθηνά, Πολιτικός 
Μηχανικός M.Sc Λίτσιος Κωνσταντίνος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, αυτοί 
δεν οι Μηχανικοί, έλαβαν υπ όψιν την ΜΠΕ της ΔΕΗ, καθώς επίσης και τη 
γνώμη της ΑΝΚΟ και ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας γι αυτήν), που δεν 
επικαιροποιηθηκε μετά το 2013 από την μόνιμη επιτροπή Περιβάλλοντος 
του ΤΕΕ, είναι υποχρεωμένη να αποδώσει σύμφωνα με την μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων π.χ                                                            
53.818 στρέμματα για δασικές εκτάσεις (36%)                                                     
54.711 στρέμματα για γεωργικές εκτάσεις (37%)                                               
11.195 στρέμματα για λίμνες                                                                                          
823 στρέμματα για ΔΙΑΔΥΜΑ,                                                                                     
150 στρέμμα για πίστα motocross                                                                            
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376 στρέμματα  Κτιριακά ΑΗΣ                                                                                   
1577 στρεμ. Ρεμα σουλού  

      Μεχρι να αποκατασταθούν τα εδάφη ουτε χωροι αναψυχής                                        
μπορούν να γίνουν, ουτε παρκα βιοποικιλότητας, ουτε χώροι γι  αθλητικά 
κέντρα και μουσεία λιγνίτη, ούτε παρκα αναψυχής .  

 
     8) Οσον αφορά στην Επαναπόδοση των εξορυχθέντων από την   ΔΕΗ 

εδαφών, θα γίνεται πλέον με την μορφή χαμηλού   ενοικίου.  
Για την νοοτροπία μας αναφέρω ότι το Δ.Σ της ΔΕΗ τον  Οκτώβριο του 
έτους 2017 αποφάσισε να παραχωρήσει στην  τοπική Κοινωνία της 
Δυτ.Μακεδονίας 3.700 στρέμματα ήτοι 700 στρέμματα στο Αμύνταιο, 
700 στρέμματα στο Ορυχείο Κομάνου και 2300 στρεμματα στο Ορυχείο 
Νοτίου Πεδίου, για 10 χρόνια μέσω του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρήση γι αρωματικά φυτα, με συμβολικό 
τίμημα 10 ευρώ το στρέμμα κι αν δεν αξιοποιηθούν σε 5 χρόνια τότε                                               
να ματαιώνεται η παραχώρηση. Δεν γνωρίζουμε πως εξελίχθηκε αυτή η 
υπόθεση.  

           
      
     9)Ολη αυτήν την περίοδο από τώρα και εφεξής θα υπάρχει δυνατότητα 

απορρόφησης χρημάτων από τον Ταμείο Συνοχής, από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, από το Εθνικό  Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα ονομαστεί σε Τράπεζα 
Κλιματικής αλλαγής και γενικά όλο το κλίμα της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι 
να δοθούν πολλά δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση της                                     
κλιματικής αλλαγής, που και εμείς προσυπρογράψαμε σαν    Κράτος και με 
την συνθήκη των Παρισίων τον Νοέμβριο του  έτους 2016..  

     Παράλληλα όμως θα τρέχουν και χρηματοδοτήσεις από άλλα διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα Προγραμματική περίοδο 
2021-2027 και πρέπει να υπάρχει ρητή και ξεκάθαρη μέριμνα και 
αναφορά ότι δεν θα μπερδεύονται τα μεν κονδύλια με τα δε, δεν θα 
λειτουργούν συμψηφιστικά και ούτε τα μεν κονδύλια για το ΕΣΕΚ θα 
εμποδίζουν την απορρόφηση άλλων κονδυλίων π.χ για ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων, για έρευνα και καινοτομία ή νέες τεχνολογίες 
επικοινωνιών και πληροφορικής που θα ναι στο επόμενο ΕΣΠΑ. 

  Πάντως οι φορείς, τα σωματεία, ομάδες, πολίτες να                                                                    
καταθέσουν τις προτάσεις τους, να ομογενοποιηθούν ανά κατηγορία, και 
να ενσωματωθούν με τις προτάσεις της   Δημοτικής αρχής, όπως αυτή 
εκπροσωπείται απ όλες τις  παρατάξεις της.  
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Ιωάννης Δίκας:  --Να κρατηθεί  και να επιμηκυνθεί ο χρόνος λειτουργίας 
όσων περισσότερων μονάδων, κυρίως όμως αυτών που τροφοδοτούν ή θα 
τροφοδοτήσουν με θερμική ενέργεια την τηλεθέρμανση των περιοχών της 
Δυτικής Μακεδονίας, ούτως ώστε και το δίκτυο να είναι σε ασφάλεια και με την 
υποστηρικτική λειτουργία των ορυχείων να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. 
---- Αποκατάσταση εδαφών και απόδοση τους στην τοπική κοινωνία με αλλαγή 
νομικού πλαισίου.  
---Αγροτουρισμός με δεδομένο τον φυσικό πλούτο ορεινό και 
υδάτινο που διαθέτει η περιοχή μας. 
---Αξιοποίηση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου σε Πανεπιστημιακό και 
διεκδίκηση δημιουργίας Ιατρικής Σχολής με παρεμφερή τμήματα και με 
παράλληλη δημιουργία 
υποδομών. 
---Προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή με αξιοποίηση των ΒΙΟΠΑ και ΒΙΠΕ. 
-Μείωση φορολογικών συντελεστών για την Δυτική Μακεδονία και ένταξη του 
Νομού Κοζάνης στις παραμεθόριες περιοχές. 
---Εργοστασιακό Λιγνιτικό τουρισμό για αξιοποίηση των τεράστιων υποδομών 
που υπάρχουν. 
---Στελέχωση του ελικοπτέρου, παρακαταθήκη της προηγούμενης Δημοτικής 
Αρχής, και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 
Κωτσίδης Στεφανος:  --Μετά το κλείσιμο των μοναδων ΠΡΩΤΟΣ να ΕΙΝΑΙ Ο 
πρωτογενής τομέας  
--Απλοποίηση αδειών λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων 
--Ευκολίες στην προώθηση των τοπικών αγροτικών προιόντων 
--Υποδομές δηλαδή δρόμοι, ρεύμα στους σταβλους. 
  
 
Κωνσταντίνος Μίχος: --Συνέχιση Λειτουργίας της τηλεθέρμανσης   
---Απόδοση  των αποκατασταθέντων από την ΔΕΗ εδαφών μέχρι και δωρεάν σε 
Γεωργούς.    
--Στήριξη πρωτογενούς τομέα 
 
Μπίγγας Στέφανος:  --Ολοκλήρωση μετεγκαταστάσεων των  πληγεντων 
οικισμών 
--Επαναπόδοση εδαφών στις τοπικές Κοινωνίες 
--Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
---Συσταση κοινου οργάνου δράσης  που θα ζητήσει την παράταση του χρόνου 
λειτουργίας  των μονάδων Πτολεμαιδας, Αγίου Δημητρίου 5 , Μελίτης σε α’ 
φάση. 
--Παράταση  του χρόνου λειτουργίας των μονάδων που εκσυγχρονίστηκαν και 
να παρουν πίσω το έτος 2023 
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--Σύνταξη ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που θα ενισχυθεί με θεσμικό 
πλαίσιο  που θα το υποστηρίζει , ώστε η περιοχή να μην χάσει τον ενεργειακό 
της χαρακτήρα. 
--Παρεμβάσεις με  φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα  ώστε η περιοχή να 
γίνει ελκυστική για επενδύσεις. 
--Παρεμβάσεις με τις οποίες θ αξιοποιηθούν  νέες τεχνολογίες  και καινοτόμες 
ιδέες σε παραδοσιακούς κλάδους  που θα τους κάνουν ανταγωνιστικούς. 
--Αξιοποίηση βιομηχανικής κληρονομιάς  σε συνδυασμό με αξιοποίηση  του 
τουριστικού και πολιτιστικού τομέα της περιοχής.   
--Στήριξη του πρωτογενούς τομέα. 
--Κατάρτιση τεχνοοικονομικής μελέτης ώστε να μετατραπεί η Δυτ.Μακεδονία  σε 
κέντρο αποθήκευσης ενέργειας  που θα εξυπηρετεί τις χώρες των Βαλκανίων. 
 
Ταιρίδης Χρύσανθος: Συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή αγώνα και 
κινητοποιήσεων γίνεται.  
 
Τσάγια Ειρήνη:  --Εμφαση στη νέα γεννιά με δημιουργία θέσεων απασχόλησης  
--Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για να χτυπηθεί η ανεργία και ν αυξηθεί η 
παραγωγικότητα. 
 

Ο Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ  Κοκκινίδης  στην εισήγηση του 

μεταξύ άλλων πρότεινε : 

- Ζητάμε να παρατείνουμε μέχρι το 50  που ανέφερε και η 

Ευρωπαϊκή ένωση τη χρήση του άνθρακα για α 

μπορέσουμε ως   τοπική κοινότητα να οργανωθούμε  και 

να σχεδιάσουμε πως θα μεταβούμε σε αυτήν την εποχή. 

- Ζητάμε ισχυρό πανεπιστήμιο με Ιατρική σχολή και τις 

παραιατρικές 

- Εκστρατεία ενημέρωσης  του Κόσμου και να είμαστε σε 

ετοιμότητα για τις κινητοποιήσεις. 

Στη συνέχεια η επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή συσπείρωση ΕΟΡΔΑΙΑΣ » κ. 

Αντωνία Χόλμπά  στην εισήγηση της μεταξύ άλλων τόνισε ότι  : 
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Συμφωνούμε με τις προτάσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο του Συντονιστικού 

Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας το οποίο καταθέτουμε 

στα πρακτικά ως πρόταση στη σημερινή συνεδρίαση 

Διεκδικούμε : 

Καμία απόλυση εργαζομένων – Καμία μείωση μισθών. Αυξήσεις σε μισθούς και 

συντάξεις. Επιστροφή των συντάξεων στο ύψος του 2009. Επιστροφή της 13ης -

14ης σύνταξης. 

- Καμία διακοπή ρεύματος σε εργατική – λαϊκή οικογένεια. Καμία αύξηση στα 

τιμολόγια στην λαϊκή κατανάλωση. Ρεύμα φθηνό για το λαό. Να καταργηθούν οι 

έμμεσοι φόροι στα καύσιμα και τα πράσινα τέλη υπέρ των επενδυτών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

-Να γίνει διαγραφή του 30% των συσσωρευμένων χρεών των νοικοκυριών, 

ανέργων, απόρων, χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων που αδυνατούν 

αποδεδειγμένα να πληρώσουν και να υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις, χωρίς να 

απαιτείται καμία προκαταβολή. 

- Κάτω τα χέρια από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στην 
ΔΕΗ Α.Ε.  

- 7ωρο- 5νθημερο – 35ωρό. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Όχι στην 
εντατικοποίηση της εργασίας. Άμεσες προσλήψεις προσωπικού και 
μονιμοποίηση όλου του έκτακτο προσωπικού (8μηνα-2μηνα, εργολαβικοί). 
Κατάργηση του δουλεμπορίου των εργολαβιών. 
-  Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έκτακτο προσωπικό 
(8μηνα-2μηνα, εργολαβικοί) 

-Άμεση υπογραφή ένταξη των εργαζόμενων που προσλήφθηκαν με τον τελευταίο 
διαγωνισμό του 2016 

- Μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, στελέχωση και προσλήψεις του 
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,  κανένα κλείσιμο 
ιατρείου. 

-   Να παρθούν όλα τα μέτρα ώστε να μην μείνει ούτε μέρα χωρίς τηλεθέρμανση 
η Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και η Κοζάνη. Επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης 
και σε άλλους οικισμούς. Καμία αύξηση στα τιμολόγια της τηλεθέρμανσης. 
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- Άμεση υλοποίηση της μετεγκατάστασης της Ακρινής χωρίς καμία 
καθυστέρηση. Να ολοκληρωθεί αυτή της Ποντοκώμης. Καμία σκέψη για 
επιστροφή χρημάτων από τους κατοίκους της Μαυροπηγής και της Ποντοκώμης. 

- Ολοκληρωμένη αποκατάσταση του περιβάλλοντος- Αποκατάσταση και 
παράδοση των εξορυγμένων εκτάσεων με ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. 

- Όχι στην καρκινογόνο καύση απορριμμάτων. Υπογραφή ΣΣΕ για τους 

εργαζόμενους στην διαχείριση απορριμάτων (ΕΠΑΔΥΜ) 

Όχι στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ (ανεμογεννητριών, 
φωτοβολταϊκώνκλπ). Εκπόνηση συνολικής μελέτης για την εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων στην περιοχή μας και όχι για κάθε αιολικό πάρκο ξεχωριστά. 
Το λόγο πήρε η κ. Ανδρονικίδου η οποία ανέφερε ότι εδώ και χρόνια η περιοχή 
μας στηρίζεται αποκλειστικά στον λιγνίτη . Τα μεγάλα ορυχεία που όταν τα 
βλέπεις από μακρυά σου προκαλούν δέος , μας καλούν να τα 
χρησιμοποιήσουμε , μας καλούν να αξιοποιήσουμε Τουριστικά . Θέλω να 
τονίσω ότι όποια ενέργεια  η περιοχή μας μπορεί  να πουλήσει  είτε μέσω  των 
εναλλακτικών  δράσεων της όπιας ΔΕΗ παραμείνει στο τόπο μας είτε μέσω της 
όποιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί  εδώ είναι 
απαραίτητο να στρέψουμε  την σκέψη μας  στην Τουριστική  εκπαιδευτική 
εκμετάλλευση των ορυχείων  και των εργοστασίων της ΔΕΗ εάν θέλουμε να 
εμποδίσουμε την επερχόμενη συρρίκνωση αυτού του τόπου . . 
 Προτείνω να γίνει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς ώστε να 
υπάρξει σχεδιασμός με συγκεκριμένες προτάσεις  

Ύστερα από τις Τοποθετήσεις των επικεφαλής των Παρατάξεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου των Δημοτικών Συμβούλων, των  Προέδρων των Κοινοτήτων των 

εκπροσώπου της ΠΔΜ των σωματείων και φορέων της περιοχής οι απόψεις των 

οποίων  είναι εγγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 

παρούσας  συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

                                               Αριθμ. απόφ. 15/2020. 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

 

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου  όπως αναλυτικά αναγράφεται στο 

εισηγητικό της Απόφασης. 
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2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πλακεντά προκειμένου να τεθούν 

στους Υπουργούς Χατζηδάκη και Γεωργιάδη τα αιτήματα του Δήμου 

Εορδαίας όπως αναλυτικά αναπτύχθηκαν από τον Δήμαρχο  και από 

τους Δημοτικούς Συμβούλους  

3. Τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δράσεις  που θα αποφασίσουμε από 

κοινού με τους Εργαζόμενους και τα Εργατικά Κέντρα  και όλους τους 

Φορείς για την υποδοχή του κυβερνητικού  κλιμακίου. 

4. Εξουσιοδοτεί τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων της μείζονος και 

Ελάσσσόνος  αντιπολίτευσης και λοιπών παρατάξεων  κ Αθηνά 

Τερζοπούλου , Ευτσάθιο Κοκκινίδη, Αντωνία Χόλμπα και Ιωάννα 

Ανδρονικίδου για μια σειρά επαφών  στην Αθήνα  με όλα τα πολιτικά 

κόμματα  του Ελληνικού  Κοινοβουλίου. 

5. Την πρόθεση  ενεργοποίησης των άρθρων 133 και 134  του Ν. 

4555/2018 ( Ν Κλεισθένης )  για την διενέργεια τοπικών 

δημοψηφισμάτων. 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 15/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχαήλ 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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