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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                 
   Κοζάνη     : 19/06/2017 
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Αρ. Πρωτ.: 107697/1765 
  ΖΕΠ   
  Κοζάνη-50131   
Τηλ. : 24610-52610-11 Προς :  

Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής  Fax  

κα Corina Crețu 

: 24610-52614  
e-mail : info@pdm.gov.gr 
   

 

   Κοινοποίηση
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κ. Γεώργιο Σταθάκη  
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ε.  Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλο 

  
   
   

 

ΘΕΜΑ:

Με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το χωριό εκκενώθηκε τάχιστα 

και οι κάτοικοί του απομακρύνθηκαν εγκαταλείποντας τις περιουσίες τους ενώ, 

  Αίτημα υποστήριξης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  στην πληγείσα ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αναργύρων 
Αμυνταίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

 

Αξιότιμη Επίτροπε Περιφερειακής Πολιτικής κα Κορίνα Κρέτσου, 

Στις 10 Ιουνίου 2017 μία πρωτοφανής κατολίσθηση  προκλήθηκε στην περιοχή μας 

και συγκεκριμένα στο Λιγνιτικό Ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε., του Νομού 

Φλώρινας, προκαλώντας την κατάρρευση τεράστιων εδαφικών μαζών που 

υπολογίζονται σε 80,0 εκ. κυβικά μέτρα και περιλαμβάνουν σχεδόν όλη την έκταση 

εκσκαφής του ορυχείου. 

Η τεραστίων διαστάσεων κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να 

καταστραφεί σχεδόν το λιγνιτικό πεδίο του Ορυχείου Αμυνταίου αλλά, ταυτόχρονα, 

να πληγεί ανεπανόρθωτα ο παρακείμενος σε απόσταση 3 χιλιομέτρων οικισμός των 

Αναργύρων. Το χωριό υπέστη εκτενή καταστροφή τόσο στα κτίρια και στα δίκτυα 

ηλεκτροδότησης και ύδρευσης όσο και στα εδάφη του τα οποία χρησιμοποιούνται  

για αγροτικές καλλιέργειες και αποτελούν σημαντική δραστηριότητα των κατοίκων 

του δημοτικού διαμερίσματος. 
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πρόσφατα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την αναγκαστική 

απαλλοτρίωση του οικισμού και την μετεγκατάστασή του. 

Ταυτόχρονα, η καταστροφή στο Ορυχείο Αμυνταίου και στον  μηχανολογικό 

εξοπλισμό του είναι σχεδόν ολοκληρωτική αφού, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η 

ΔΕΗ Α.Ε., η κατολίσθηση χτύπησε ένα μέτωπο εξόρυξης που αγγίζει τα τρία 

χιλιόμετρα και, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, φαίνεται να έχει 

συμπαρασύρει περίπου 25 εκατ. τόνους λιγνίτη δηλαδή το μεγαλύτερο και καλύτερο 

κοίτασμα του ορυχείου.  

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την απώλεια εργασίας για περισσότερα από 1.000 

άτομα που εργάζονται στο ορυχείο ενώ σημαντικότατη είναι, επίσης, η απώλεια 

έμμεσων θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα στην 

περιοχή δεδομένου ότι είναι άγνωστη, επί του παρόντος, η δυνατότητα 

αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του ορυχείου Αμυνταίου. Αυτό θα καταστεί 

εφικτό τους επόμενους μήνες, έπειτα από εντατικές έρευνες και τομές στα 3.500 

στρέμματα που καταλαμβάνουν οι όγκοι χωμάτων της κατολίσθησης  και εφόσον 

εκτιμηθούν επαρκώς, οι ποσότητες του κοιτάσματος που είναι θαμμένο στην 

κατολίσθηση και το οποίο είναι αξιοποιήσιμο προς εκμετάλλευση. 

Για να γίνουν κατανοητά ορισμένα αριθμητικά μεγέθη που σχετίζονται με το 

ενδεχόμενο της οριστικής απώλειας του κοιτάσματος, σημειώνεται ότι η αξία του 

κοιτάσματος των 25 εκατ. τόνων, σε τρέχουσες τιμές του ανταγωνισμού (20 

ευρώ/τόνος) που δουλεύει το ορυχείο της ΔΕΗ, αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ χωρίς να 

έχει υπολογιστεί το κόστος της απώλειας του εξοπλισμού καθώς και άλλα τρέχοντα 

κόστη και δαπάνες που θα βαρύνουν την επιχείρηση, την εθνική και κυρίως την 

περιφερειακή οικονομία. 

Κυρία Επίτροπε, 

Η καταστροφή που προκλήθηκε στην περιοχή, αν εξαιρέσουμε το ευτυχές γεγονός 

ότι δεν υπήρξε απώλεια ανθρώπινων ζωών, είναι τεράστια και ήδη επηρεάζει άμεσα 

την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.  

Αποτελεί δε θλιβερό λάκτισμα μιας επισφαλούς περιόδου στην οποία εισέρχεται η 

Περιφέρειά μας συνολικά, εξαιτίας της επερχόμενης συρρίκνωσης της λιγνιτικής-

εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. και της υπό διαπραγμάτευση 

ιδιωτικοποίησης της, που ως αποτέλεσμα θα έχει τον κίνδυνο απώλειας της 

ταυτότητάς της ως «ενεργειακή καρδιά» της Ελλάδας τα τελευταία 50 χρόνια.   
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Η καταστροφή που υπέστη η περιοχή  εξαιτίας της κατολίσθησης δεν έπληξε μόνο το 

ανάγλυφό της αλλά έχει, ήδη, πολυεπίπεδες διαστάσεις αφού επηρέασε την 

ομαλότητα διαβίωσης των κατοίκων των γειτονικών περιοχών και οδήγησε στην 

εγκατάλειψη του οικισμού των Αναργύρων ενώ προκάλεσε την αιφνίδια απώλεια 

πολλών θέσεων εργασίας τόσο των εργαζομένων στο ορυχείο όσο και των αγροτών 

και κτηνοτρόφων της περιοχής οι οποίοι, σε ελάχιστο χρόνο, βίωσαν την ολική 

εξαφάνιση των καλλιεργειών τους και της παραγωγικής τους γης. 

Παράλληλα, διεκόπη η ομαλή οδική πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή που οδηγεί 

σε περαιτέρω απομόνωσή της. 

Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής αυτής δεν μπορούν να εκτιμηθούν, επί 

του παρόντος, με ακρίβεια. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι θα επηρεάσει την 

οικονομική και κοινωνική ζωή ποικιλοτρόπως αφού ήδη δημιούργησε ένα νέο 

κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τοπίο στην περιοχή. 

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να μεταφέρω προς εσάς, που 

εκπροσωπείτε τον ύψιστο θεσμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή και την 

αλληλεγγύη, την αγωνιώδη επίκληση όλων των κατοίκων αλλά και των 

αυτοδιοικητικών φορέων της περιοχής μας να συνδράμετε, μέσω του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κάθε άλλο οικονομικό μέσο, με τρόπο 

δίκαιο και αποτελεσματικό στις προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από μία μείζονα φυσική 

καταστροφή, όπως η κατολίσθηση της 10ης Ιουνίου, στην περιοχή και στο Ορυχείο 

Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας. 

Η στενή συνεργασία μας με τα συναρμόδια Υπουργεία, στη λογική της 

συμπληρωματικότητας, αποτελεί εγγύηση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των πόρων που θα επενδυθούν. 

Με τιμή. 
 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

   
 Καρυπίδης Θεόδωρος 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
             Κοζάνη     : 13/07/2016 
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο           Αρ. Πρωτ.: 94482/2506 
  ΖΕΠ   
  Κοζάνη-50131   
Τηλ. : 24610-52610-11 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού Fax : 24610-52614 
e-mail : info@pdm.gov.gr  - Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ            

κ. Χαρίτση Αλέξη 
- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 

και ΕΣΠΑ κ. Κορκολή Παναγιώτη 
- Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών 

ΕΠ του ΕΤΠΑ κα Φωτονιάτα Ευγενία 
 

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης                     
κ. Πλακεντά Παναγιώτη 

- Δήμαρχο Κοζάνης κ. Ιωαννίδη Ελευθέριο  
- Δήμαρχο Εορδαίας κ. Ζαμανίδη Σάββα 
- Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας – 

Περιβάλλοντος και Μεταφορών                       
και Παναγιωτίδου Ελσα 

 

Ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 των «έργων υποδομής 
μετεγκαταστάσεων οικισμών λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων για 
παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας» 

ΘΕΜΑ : 

Αξιότιμοι, 
σε συνέχεια της συνάντησής μας στην Αθήνα, της συζήτησης για το υπόψη θέμα, της προτροπής 
σας για χρονοπρογραμματισμό των αναγκαίων πόρων για τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς 
και λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα των διαθέσιμων του τομεακού προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που θα συνεισφέρουν  συνδυαστικά, σας υποβάλλουμε τη συνημμένη 
πρόταση. 

Σημειώνεται ότι, η μη αναγραφή ποσών για ορισμένους οικισμούς δεν υποδηλώνει τη μη  
αναγκαιότητα χρηματοδότησης αλλά, ότι δεν μπορεί να γίνει σχετικά ασφαλής πρόβλεψη. 

Παρακαλούμε για την ένταξή τους στις προαναφερθείσες χρηματοδοτήσεις προβαίνοντας στις 
αναγκαίες πιθανές προσαρμογές ή προβλέψεις. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή διευκρινήσεων και σας ευχαριστούμε. 
 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

  
 Καρυπίδης Θεόδωρος  
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