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Θέμα : 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: 

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF&start=383&hl=el&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbnid=bwKQMvgGlSCTFM:&imgrefurl=http://www.opengov.gr/yme/&docid=gjGN3mpdYIIEMM&imgurl=http://www.opengov.gr/yme/wp-content/themes/consultation/images/logo.jpg&w=60&h=55&ei=y5p9ULeOHevM0AX8loDAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=284&dur=6942&hovh=55&hovw=60&tx=111&ty=40&sig=107156601922967266952&page=18&tbnh=55&tbnw=60&ndsp=17&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271
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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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