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: Προσδιορισμός, ανάλυση και εκτίμηση του εξωτερικού κόστους της
λιγνιτικής βιομηχανίας

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/τμ.
Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχει και να συντονίσει, εφόσον συναποφασισθεί, στην
εκπόνηση του διεπιστημονικού έργου «Προσδιορισμός, ανάλυση και εκτίμηση του
εξωτερικού κόστους της λιγνιτικής βιομηχανίας».
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας στον οικονομικό,
περιβαλλοντικό και κοινωνικό ιστό της Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ/τμ Δυτικής Μακεδονίας
έχει μια σημαντική και διαχρονική παρέμβαση σε θέματα που άπτονται του λιγνίτη
ειδικότερα αλλά και της Ενέργειας γενικότερα.
Στην κατεύθυνση αυτή και με δεδομένες πλέον τις αλλαγές στο καθεστώς πρόσβασης και
αξιοποίησης των εγχώριων λιγνιτών, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ /τΔΜ, αποφάσισε την
εκπόνηση μιας εξειδικευμένης μελέτης η οποία θα τεκμηριώνει το εξωτερικό κόστος του
λιγνίτη που σχετίζεται με την ηλεκτροπαραγωγή και το οποίο ουδέποτε έχει συνυπολογιστεί
ως συνιστώσα που διαμορφώνει το πραγματικό κόστος της ασφάλειας του εθνικού
ενεργειακού εφοδιασμού. Θέματα τα οποία επισημάναμε με τις παρακάτω εργασίες τις
οποίες σας έχουμε κοινοποιήσει:
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Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής
λιγνιτικής παραγωγής [Ιούλιος 2012]
Ενδεικτική αποτύπωση δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της
κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, ως απόρροια των δραστηριοτήτων της στο
μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Χώρας [Ιούνιος 2014]

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εντός Σεπτεμβρίου θα κληθείτε σε συνάντηση
εργασίας για προσέγγιση της επιχειρησιακής υλοποίησης του θέματος με σχετική εισήγηση
του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνιση.

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

Δημήτριος Μαυροματίδης
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