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Με ςθμείο εκκίνθςθσ ςτθ δεκαετία του 1950, θ βιομθχανία λιγνίτθ γιγαντϊκθκε ςτον ενεργειακό άξονα τθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ με πρωτόγνωρουσ ρυκμοφσ για τα ελλθνικά δεδομζνα. Η κακετοποιθμζνθ αξιοποίθςθ των 
εγχϊριων λιγνιτικϊν κοιταςμάτων αποτζλεςε κεντρικι ςτρατθγικι επιλογι, θ οποία υποςτθρίχτθκε από το 
ςφνολο των ελλθνικϊν κυβερνιςεων. Η αςφάλεια του εκνικοφ ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, το προβλζψιμο 
κόςτοσ παραγωγισ και θ ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ του μακροχρόνιου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, ανζδειξαν τουσ 
ελλθνικοφσ λιγνίτεσ ςε κυρίαρχο εκνικό καφςιμο.  
 
Ωσ εκ τοφτου, θ εκμετάλλευςθ των λιγνιτικϊν κοιταςμάτων ζχει διαμορφϊςει επί 60 χρόνια ςε μεγάλο βακμό 
τον οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό ιςτό τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Η λιγνιτικι βιομθχανία δθμιοφργθςε 
ςθμαντικό πλοφτο και παράπλευρα οφζλθ ςτθν περιοχι μασ ςε ςτακερι βάςθ και μάλιςτα με ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ τάςθ μζχρι το 2002. Παράλλθλα όμωσ, ςυρρίκνωςε παραδοςιακοφσ οικονομικοφσ κλάδουσ, 
ανζδειξε ςυνκικεσ μονοκαλλιζργειασ και βεβαίωσ, ζκεςε κάτω από ιςχυρι πίεςθ τόςο το φυςικό όςο και το 
ανκρωπογενζσ περιβάλλον. 
 
Σφμφωνα με τισ δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ του ΤΕΕ/Τμιμα Δυτικισ Μακεδονίασ που διαχρονικά ζχει εκπονιςει, 
περιςςότερο από το 25% του περιφερειακοφ μασ ΑΕΠ και περιςςότερεσ από 22.000 άμεςεσ, ζμμεςεσ και 
επαγωγικζσ κζςεισ εργαςίασ, διαμορφϊκθκαν μονοςιμαντα και ςτθρίηονται αποκλειςτικά μζςα από τισ 
απαιτιςεισ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ λιγνιτικισ βιομθχανίασ.  
 
Ειδικότερα1 : 
 
 Για κάκε κζςθ μόνιμου προςωπικοφ ςτα ορυχεία λιγνίτθ και ςτουσ ςτακμοφσ παραγωγισ, 

δθμιουργοφνται και ςυντθροφνται 3,28 κζςεισ ςτθν τοπικι αγορά εργαςίασ. 
 
 Για κάκε ευρϊ που δαπανά θ ΔΕΗ ΑΕ ςε μιςκοφσ και εργολαβίεσ, προκφπτουν επαγωγικά περιςςότερα 

από τρία ευρϊ ςτον κφκλο τθσ περιφερειακισ οικονομίασ. 
 
 Η απόςυρςθ 300 MW λιγνιτικισ ιςχφοσ κα ςτεροφςε από τθν περιφερειακι οικονομία 83 εκατ. ευρϊ 

ετθςίωσ. Αν αποςυρκοφν 2.400 MW, χωρίσ ιςοδφναμα μζτρα ςτιριξθσ, τα μεγζκθ είναι δυνατόν να 
αποδειχκοφν εφιαλτικά και μθ αναςτρζψιμα για τθν περιοχι μασ. 

 
 Σε επίπεδο εκνικισ οικονομίασ, το ςφνολο των λιγνιτϊν που εξορφχτθκαν από το 1960 μζχρι το 2009 ςτθ 

Δυτικι Μακεδονία, μετατράπθκε ςε θλεκτρικι ενζργεια ίςθ με 562.000 GWh, απζτρεψε τθν ειςαγωγι 
154.000.000 τόνων ιςοδφναμου πετρελαίου και πρόςφερε ςτθν εκνικι οικονομία εξοικονόμθςθ 
ςυναλλάγματοσ 49,7 δις. δολαρίων. 
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Τα παραπάνω ποςοτικά ευριματα, καταδεικνφουν με ξεκάκαρο τρόπο τθ ςθμαντικι και καταλυτικι επίδραςθ 
τθσ λιγνιτικισ βιομθχανίασ τόςο ςτθν κοινωνία τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ όςο και ςτθν εκνικι οικονομία 
γενικότερα. 
 
Ωςτόςο, υπάρχουν ευδιάκριτα χαρακτθριςτικά και ςαφείσ ενδείξεισ ότι θ Δυτικι Μακεδονία βιϊνει ςυνκικεσ 
μεταλιγνιτικισ εποχισ. Με ςθμείο κορφφωςθσ το 2002, θ παραγωγι λιγνίτθ βαίνει ζκτοτε ςυνεχϊσ μειοφμενθ. 
Εμφανίηεται δυςτοκία ςτθν καταςκευι ςφγχρονων λιγνιτικϊν μονάδων. Προγραμματίηεται θ απόςυρςθ 
ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ εγκατεςτθμζνθσ λιγνιτικισ ιςχφοσ. Και το κυριότερο, θ λιγνιτικι βιομθχανία επιδρά όλο 
και λιγότερο κακοριςτικά ςτθν τοπικι απαςχόλθςθ. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιςτορικά δεδομζνα εξόρυξθσ λιγνίτθ ςτο ενεργειακό λεκανοπζδιο, για τθν περίοδο από 
το 1960 μζχρι το 2012 αλλά και τισ προβλζψεισ για το μζλλον, προκφπτει το ακόλουκο διάγραμμα παραγωγισ.2 
 

 

 

 

Το ζτοσ 2002, ωσ ςθμείο κορφφωςθσ τθσ λιγνιτικισ παραγωγισ, χωρίηει το διάγραμμα ςε δφο ςχεδόν 

ιςομεγζκεισ περιοχζσ, προςεγγίηοντασ ικανοποιθτικά τθ Θεωρία Hubbert ςφμφωνα με τθν οποία θ κορφφωςθ 

πραγματοποιείται όταν ζχει εξορυχτεί το ιμιςυ περίπου των διακζςιμων αποκεμάτων. 

Όμωσ, τα δφο πεδία (I και ΙΙ), ενϊ περικλείουν τισ ίδιεσ ποςότθτεσ λιγνίτθ αναφζρονται ςε εντελϊσ διαφορετικό 

περιβάλλον εκμετάλλευςθσ: 

Α. υνκικεσ εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ τθν περίοδο 1960 -2002 (Λιγνιτικι Εποχι) 

 Συνεχϊσ αυξανόμενθ ςυμμετοχι του λιγνίτθ ςτο εκνικό ενεργειακό μίγμα 

 Μθδενικι ζωσ ελάχιςτθ ςυμμετοχι ανταγωνιςτικϊν καυςίμων (φυςικό αζριο) 

 Ελάχιςτθ ζωσ χαμθλι ςυμμετοχι των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ)  

 Εκμετάλλευςθ του λιγνίτθ από κακετοποιθμζνθ δθμόςια εταιρεία  

 Απουςία ανταγωνιςμοφ, παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε ρυκμιηόμενο περιβάλλον 
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 Απουςία πρόςκετου κόςτουσ λόγω μθ φπαρξθσ δικαιωμάτων εκπομπϊν ςτο κόςτοσ τθσ 

θλεκτρικισ kWh  

 

 Β. υνκικεσ εκμετάλλευςθσ λιγνίτθ τθν περίοδο 2002 -2054 (Μεταλιγνιτικι Εποχι) 

 Κλιμακοφμενθ μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του λιγνίτθ ςτο εκνικό ενεργειακό μίγμα 

 Αυξθμζνθ ςυμμετοχι του φυςικοφ αερίου ςτθν θλεκτροπαραγωγι 

 Αυξθμζνθ ςυμμετοχι των ςτοχαςτικϊν ΑΠΕ, κυρίωσ των αιολικϊν, δυςκολία ςυνεργαςίασ των 

εγκατεςτθμζνων μονάδων λιγνίτθ ςε αυξομειϊςεισ τθσ ηιτθςθσ 

  Υψθλό ποςοςτό υπζργθρων λιγνιτικϊν μονάδων χαμθλισ απόδοςθσ  

 Συνκικεσ ανταγωνιςμοφ των παραγωγϊν ενζργειασ 

 Συνκικεσ αςφυκτικισ δθμοςιονομικισ πίεςθσ 

 Ευρωπαϊκζσ/μνθμονιακζσ υποχρεϊςεισ για «άνοιγμα» τθσ αγοράσ Η/Ε 

 Επιβάρυνςθ τθσ θλεκτρικισ kWh με τα δικαιϊματα εκπομπϊν ρφπων  

Κακίςταται επομζνωσ ςαφζσ ότι το μζγεκοσ και μόνον των λιγνιτικϊν κοιταςμάτων αποτελεί αναγκαία αλλά 

μθ ικανι ςυνκικθ ςτθν προςπάκεια οριοκζτθςθσ τθσ Μεταλιγνιτικισ Εποχισ. υμφωνοφμε απολφτωσ ότι ο 

όροσ «Μεταλιγνιτικι Εποχι» είναι αρνθτικά φορτιςμζνοσ ςτθν περιοχι μασ αλλά, τα δεδομζνα παραμζνουν 

αμείλικτα και οι προκλιςεισ αναδφονται περιςςότερο από πιεςτικζσ. 

Ασ είμαςτε ειλικρινείσ. Καμία πθγι πρωτογενοφσ ενζργειασ δεν μπορεί να υποκαταςτιςει τουσ λιγνίτεσ και να 

διαςφαλίςει τισ κζςεισ εργαςίασ και τθν ιςχυρι οικονομικι επίδραςθ τθσ λιγνιτικισ βιομθχανίασ. Η εξόρυξθ, 

διακίνθςθ και καφςθ του λιγνίτθ είναι μια διαδικαςία εντάςεωσ εργαςίασ, με αποτζλεςμα να επιδρά με 

ςαρωτικό τρόπο ςτθν οικονομικι και αναπτυξιακι πορεία τθσ περιοχισ εφαρμογισ. 

Σφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι, τόςο θ ποςοτικι όςο και θ ποιοτικι εξάντλθςθ των ςτερεϊν ορυκτϊν 

καυςίμων όπωσ για παράδειγμα των λιγνιτϊν, πρζπει να ςυνοδεφεται εγκαίρωσ από τισ απαραίτθτεσ «δράςεισ 

γζφυρασ», προκειμζνου θ αξιοποίθςθ των διακζςιμων κοιταςμάτων να γεφυρϊνει αποτελεςματικά το 

παραγωγικό χάςμα μεταξφ λιγνιτικισ και μεταλιγνιτικισ εποχισ.  

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςκεί, ότι θ μετάβαςθ ςτθ μεταλιγνιτικι εποχι αφορά τόςο ςτθν αλλαγι του 

οικονομικοφ και αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ περιοχισ αλλά και ςτθν διαχείριςθ των επιπτϊςεων από τθν 

λιγνιτικι δραςτθριότθτα. Κυρίαρχα ηθτιματα όπωσ θ αποκατάςταςθ εδαφϊν με πλάνο και ςτόχευςθ να 

εξυπθρετθκοφν οι μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ περιοχισ, θ αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ τεχνογνωςίασ με προοπτικι 

να δραςτθριοποιθκοφν ςε νζεσ δεξιότθτεσ, αλλά και θ βιωςιμότθτα των τθλεκερμάνςεων, κα πρζπει να 

αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα των «δράςεων γζφυρασ».  

Για τθν περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, τα αναδυόμενα ςενάρια ςτθν κατεφκυνςθ διαμόρφωςθσ ςυνκθκϊν 

ομαλισ μετάβαςθσ ςτθ νομοτζλεια τθσ μεταλιγνιτικισ εποχισ, με κρίςιμο βζβαια παράγοντα τον τρόπο που κα 

διαχειριςτοφμε τα αποκζματα λιγνίτθ ςτο μζλλον, προςδιορίςτθκαν από το ΤΕΕ/ΤΔΜ3 ωσ ακολοφκωσ: 

ενάριο Α:  Κλιμακοφμενθ απόςυρςθ των λιγνιτικϊν μονάδων – απουςία δράςεων γζφυρασ - ενάριο 

αναφοράσ  

Στο ςενάριο αυτό, οι λιγνιτικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ αποςφρονται ςταδιακά ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

που ιδθ ζχει παρουςιάςει θ ΔΕΗ ΑΕ, ενϊ το 2020~2021 τίκεται ςε λειτουργία θ νζα λιγνιτικι μονάδα 

Πτολεμαΐδα V. Στον ενεργειακό άξονα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ κα παραμείνουν ανεκμετάλλευτοι δεκάδεσ 

εκατομμφρια τόνοι λιγνίτθ και τθ δεκαετία του 2050, θ λιγνιτικι παραγωγι αναμζνεται να μθδενιςτεί.  
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Για τθ Δυτικι Μακεδονία οι επιπτϊςεισ του ςεναρίου αυτοφ είναι προδιαγεγραμμζνεσ. Ιςχυρι αποβιομθχάνιςθ, 

απϊλεια του ενεργειακοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ, κίνδυνοσ αποςτακεροποίθςθσ του παραγωγικοφ ιςτοφ, 

δυςκολία ανάταξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Το ςενάριο αυτό κα μποροφςε να επιταχυνκεί με οδυνθρά δραματικό τρόπο για τθν περιοχι μασ, μζςα από 

εξωγενείσ παράγοντεσ, με ςθμαντικότερο εξ αυτϊν τισ διοικθτικζσ παρεμβάςεισ αναφορικά με τα δικαιϊματα 

εκπομπϊν που κα οδθγοφςαν ςε τιμζσ ρφπων τθσ τάξθσ των 15 ευρϊ ανά τόνο, ενδεχομζνωσ και υψθλότερεσ, με 

πολφ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τισ λιγνιτικζσ μονάδεσ, όπωσ άλλωςτε προςφάτωσ ζχει τονιςτεί από τθ ΔΕΗ ΑΕ.  

ενάριο Β:  Κλιμακοφμενθ απόςυρςθ των λιγνιτικϊν μονάδων – ανάλθψθ δράςεων γζφυρασ μικρισ και 

μεςαίασ κλίμακασ 

Το ςενάριο αυτό προχποκζτει τθν ανάλθψθ δράςεων και παρεμβάςεων οι οποίεσ ςωρευτικά κα ζχουν τθ 

δυνατότθτα να επεκτείνουν τθν ενεργειακι δραςτθριότθτα ςτθ Δυτικι Μακεδονία αλλά κυρίωσ, να κζςουν τα 

κεμζλια για μια ουςιαςτικι διεφρυνςθ του τοπικοφ ενεργειακοφ μίγματοσ. Προχποκζτει επιπλζον τθ χριςθ του 

λιγνίτθ ςε αποκεντρωμζνα ενεργειακά ςυςτιματα ςε επίπεδο Περιφζρειασ με παράλλθλθ χριςθ βιομάηασ ωσ 

ςυμπλθρωματικοφ καυςίμου, τθν αξιοποίθςθ ξθροφ λιγνίτθ ςε αποκεντρωμζνα ενεργειακά ςυςτιματα 

τθλεκζρμανςθσ4, κακϊσ και τθν δυνατότθτα ζνταξθσ τεχνολογικϊν λφςεων με φυςικό αζριο ςτθν λιγνιτικι 

θλεκτροπαραγωγι.  

Οι δράςεισ και παρεμβάςεισ του ςεναρίου αυτοφ διαςφαλίηει μια άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ μεταλιγνιτικισ 

εποχισ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα ςυνκικεσ διεφρυνςθσ του ενεργειακοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ. Η 

ωριμότθτα των παραπάνω παρεμβάςεων, εξαιρουμζνθσ τθσ προοπτικισ ζλευςθσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου θ 

οποία κακορίηεται από ζξω-περιφερειακοφσ παράγοντεσ, χαρακτθρίηεται ωσ μθ επαρκισ. Όμωσ, θ καταςκευι 

τθσ νζασ λιγνιτικισ μονάδασ Πτολεμαΐδα V και θ ανάγκθ για ευζλικτα καφςιμα με χαμθλό περιβαλλοντικό 

αποτφπωμα, διαμορφϊνουν ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν άμεςθ δρομολόγθςι τουσ. 

ενάριο Γ:  Κλιμακοφμενθ απόςυρςθ των λιγνιτικϊν μονάδων-ανάλθψθ δράςεων γζφυρασ μεγάλθσ 

κλίμακασ 

Στο ςενάριο αυτό προβλζπονται δράςεισ μακράσ πνοισ οι οποίεσ προχποκζτουν άριςτο ςχεδιαςμό, 

ςυνεκτικότθτα ςτθν υλοποίθςθ και διαχρονικι αποδοχι από τθν πλευρά τθσ περιφερειακισ και τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. Προχποκζτουν ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςε δράςεισ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ιςχυρι 

εξωςτρζφεια, διεκνείσ ςυμμαχίεσ και κυρίωσ, ςτιριξθ και υποςτιριξθ από τθν πλευρά των Ελλθνικϊν 

Κυβερνιςεων. Πρόκειται για παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα αλλάξουν ριηικά τον ςυμβατικό ενεργειακό χαρακτιρα 

τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

Στισ δράςεισ αυτζσ εντάςςονται, μεταξφ άλλων, θ παραγωγι καυςίμων κίνθςθσ και προϊόντων υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξία με βάςθ το λιγνίτθ, οι τεχνολογίεσ δζςμευςθσ και αξιοποίθςθσ διοξειδίου του άνκρακα 

(CCU), θ αποκικευςθ ενζργειασ μεγάλθσ κλίμακασ ςε καινοτόμα ςυςτιματα.  

Σε κάκε περίπτωςθ, για όλεσ τισ προαναφερόμενεσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ και τεχνικζσ παρεμβάςεισ που κα 

μποροφςαν να διαςφαλίςουν μια βιϊςιμθ μετάβαςθ ςε ςυνκικεσ μεταλλιγνιτικισ εποχισ και να αμβλφνουν τισ 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τθν Περιφζρεια τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, επιβάλλεται μια ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία 

προςζγγιςθσ με όρουσ Τεχνολογικισ Προοπτικισ Διερεφνθςθσ (Technological Foresight). Μια προςζγγιςθ που 

κα λαμβάνει υπόψθ τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, τουσ περιβαλλοντικοφσ περιοριςμοφσ, τισ εκνικζσ και 

ευρωπαϊκζσ ενεργειακζσ πολιτικζσ, τθν γεωςτρατθγικι τθσ Ενζργειασ και κυρίωσ, τισ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ 

δυνατότθτεσ και τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ μασ.  
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 Προτάςεισ του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικήσ Μακεδονίασ για αξιοποίηςη ξηροφ λιγνίτη ςε μικρήσ κλίμακασ αποκεντρωμζνα ενεργειακά 

ςυςτήματα- Ιοφνιοσ 2012 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/08/protaseis_tee_tdm_gia_aksiopoiisi_xirou_ligniti_-se_mikris_klimakas_apokentromena_energeiaka_sistimata_3_7_2012.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/08/protaseis_tee_tdm_gia_aksiopoiisi_xirou_ligniti_-se_mikris_klimakas_apokentromena_energeiaka_sistimata_3_7_2012.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/08/protaseis_tee_tdm_gia_aksiopoiisi_xirou_ligniti_-se_mikris_klimakas_apokentromena_energeiaka_sistimata_3_7_2012.pdf


Το ερϊτθμα που ευλόγωσ κα κζςετε είναι το ποιόσ κα τα χρθματοδοτιςει όλα αυτά. Δεν κα αναφερκoφμε ςτα 

ςυμβατικά μζςα χρθματοδότθςθσ. Επιλζγουμε να κατακζςουμε ωσ ΤΕΕ εναλλακτικζσ προτάςεισ 

χρθματοδότθςθσ οι οποίεσ όμωσ, απαιτοφν τθν ξεκάκαρθ δζςμευςθ τθσ Πολιτείασ και βεβαίωσ, τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ ΔΕΗ.  

Η ςταδιακι απεξάρτθςθ από τουσ λιγνίτεσ κα επιτρζψει τθ χϊρα μασ να πετφχει τουσ ςτόχουσ του «20-20-20» 

και πρωτίςτωσ, αυτϊν που ςχετίηονται με τισ εκπομπζσ CO2. Το ηθτοφμενο όμωσ δεν είναι απλά θ επίτευξθ των 

ςτόχων, αλλά το κόςτοσ με το οποίο κα επιτευχκοφν. Απεξάρτθςθ από τουσ λιγνίτεσ, χωρίσ εναλλακτικι 

αναπτυξιακι προοπτικι για τθ Δυτικι Μακεδονία, ςθμαίνει εκρθκτικι αφξθςθ τθσ ιδθ πολφ υψθλισ ανεργίασ, 

απαξίωςθ επενδφςεων τθσ τάξθσ των δισ ευρϊ, απεμπόλθςθ μιασ ςυςςωρευμζνθσ τεχνογνωςίασ δεκαετιϊν, 

πυροδότθςθ τθσ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ, διατάραξθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ιςτοφ μιασ ολόκλθρθσ 

περιφζρειασ. Επιςθμαίνουμε ότι για κάκε τόνο εξορυςςόμενου λιγνίτθ προςτίκεται ςτθν περιοχι κακαρό 

ειςόδθμα 23,8 ευρϊ ι διαφορετικά για κάκε απόςυρςθ μονάδασ 300 MW θ περιοχι χάνει 83.000.000 €/ζτοσ και 

1.559 κζςεισ εργαςίασ.5  

Σθμειϊνεται επιπλζον, ότι θ Δυτικι Μακεδονία και ο εξορυκτικόσ τθσ τομζασ εκτιμάται ότι κα αντιμετωπίςουν 

τθν πλζον δυςμενι επίδραςθ, από τισ φυςικζσ επιπτϊςεισ αλλά και τισ πολιτικζσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι 

αλλαγι, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ «Εκνικι Στρατθγικι για τθν Προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι» 

που πρόςφατα ζκεςε ςε διαβοφλευςθ το ΥΠΕΝ. 

Ουςιαςτικά, θ Δυτικι Μακεδονία κα «χρεωκεί» ςχεδόν εξολοκλιρου ςε αντίκεςθ με τθν υπόλοιπθ χϊρα τισ 

πολιτικζσ του 20-20-20 ιδιαίτερα ωσ προσ τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου. 

Πλθρϊςαμε το τίμθμα του εξθλεκτριςμοφ τθσ Ελλάδασ, βιϊςαμε και βιϊνουμε μετεγκαταςτάςεισ πλθκυςμϊν εν 

καιρϊ ειρινθσ, προςφζραμε τα μζγιςτα ςτθν εκνικι οικονομία μετουςιϊνοντασ για 60 χρόνια τον «βρϊμικο» 

λιγνίτθ ςε ΦΩΣ. Εγκλωβίςαμε το μζλλον διαδοχικϊν γενεϊν. Θα πλθρϊςουμε ωσ περιοχι και το κόςτοσ των 

νζων εκνικϊν ενεργειακϊν απαιτιςεων με τθν πρακτικι τθσ ςτθμζνθσ λεμονόπουκασ ;  

Τα οξυμζνα προβλιματα, ιδιαίτερα ςε κακεςτϊσ αςφυκτικισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, απαιτοφν δραςτικζσ και 

επικετικζσ πολιτικζσ. Η απάντθςθ μπορεί να είναι απλι. Σο ίδιο το πρόβλθμα, να χρθματοδοτιςει τθ λφςθ. Μια 

λφςθ όμωσ που απαιτεί τθ ςυμμετοχι τόςο τθσ Πολιτείασ που με τον ενεργειακό ςχεδιαςμό τθσ επί τόςεσ 

δεκαετίεσ ςτιριξε τθν φκθνι παραγωγι θλεκτριςμοφ ςτθν Ελλάδα, όςο και τθσ ΔΕΗ ΑΕ ωσ φυςικοφ 

διαχειριςτι των πολιτικϊν αυτϊν και παράγοντα ςχεδιαςμοφ δράςεων με κυρίαρχεσ επιπτϊςεισ ςτθν 

περιοχι. 

Προτείνουμε τθν ζνταξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ ςε εκνικό κακεςτϊσ εφαρμογισ δράςεων 

«Κακαροφ Μθχανιςμοφ Ανάπτυξθσ», ςτθ λογικι και ςτο ςκεπτικό των ευζλικτων μθχανιςμϊν του Πρωτόκολλου 

του Κιότο. Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των πόρων του ταμείου διαχείριςθσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν να 

χρθματοδοτεί δράςεισ βιϊςιμθσ, ομαλισ και αποτελεςματικισ μετάβαςθσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςε κακεςτϊσ 

ςταδιακοφ και μακροπρόκεςμου περιοριςμοφ τθσ ςυμμετοχισ του λιγνίτθ ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο. Όταν 

δθμιουργθκεί θ απαραίτθτθ κρίςιμθ μάηα αναπτυξιακισ δυναμικισ ςτθν περιοχι μασ και επιτευχκοφν 

ςυγκεκριμζνοι και αυςτθρά ελεγχόμενοι ποςοτικοί και ποιοτικοί δείκτεσ, άμεςθ επαναφορά ςτο ιςχφον 

κακεςτϊσ. 

Επιπλζον, είναι γνωςτό ότι θ βιωςιμότθτα των νζων θλεκτροπαραγωγικϊν επενδφςεων ςε εκνικό επίπεδο, 

εξαρτάται από τον ηωτικό χϊρο που κα δθμιουργιςει θ ςχεδιαηόμενθ απόςυρςθ των λιγνιτικϊν μονάδων. Η 

μείωςθ τθσ λιγνιτικισ παραγωγισ κα καταςτιςει ανταγωνιςτικζσ και ελκυςτικζσ τισ όποιεσ νζεσ ενεργειακζσ 

                                                           
5
 ΤΕΕ/ΤΔΜ – Εκτίμηςη κόςτουσ μετάβαςησ τησ Δυτικήσ Μακεδονίασ ςε καθεςτϊσ χαμηλήσ λιγνιτικήσ παραγωγήσ - Ιοφλιοσ 

2012 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2012/07/ektimisi-kostous-metavasis-dit-makedonias-se-kathestos-xamilis-lign-paragogis.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2012/07/ektimisi-kostous-metavasis-dit-makedonias-se-kathestos-xamilis-lign-paragogis.pdf


επενδφςεισ. Προτείνεται να κεςπιςτεί τίμθμα  αποηθμίωςθσ για κάκε λιγνιτικό MW που κα αποςφρεται ςτθν 

περιοχι μασ, όπωσ ακριβϊσ ςχεδιάηεται ςε ομόλογεσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Δεν είναι δίκαιο να επιδοτείται θ είςοδοσ των ΑΠΕ ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα και να μθν επιδοτείται θ απόςυρςθ 

τθσ λιγνιτικισ παραγωγισ. 

Με άλλα λόγια, προτείνουμε τθ δθμιουργία ενόσ «τοπικοφ Πράςινου Ταμείου» ςε επίπεδο Δυτικισ 

Μακεδονίασ6, το οποίο κα χρθματοδοτεί δράςεισ ανάςχεςθσ των επιπτϊςεων από τθ ςυρρίκνωςθ τθσ λιγνιτικισ 

παραγωγισ, δθλαδι τθσ μεταλιγνιτικισ περιόδου που ιδθ διανφουμε. Είναι το ελάχιςτο που οφείλει θ εκνικι 

οικονομία ςτθν 60-χρονθ κατάκεςθ Ψυχισ μιασ ολόκλθρθσ Περιφζρειασ. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

των κεςμικϊν φορζων τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, κα ςυνειςφζρει ςτθν τεκμθρίωςθ ανάλογων των παραπάνω 

προτάςεων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ του χρθματοδοτικοφ πλαιςίου για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων και 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ.  

Είναι καιρόσ πλζον να διαμορφϊςουμε ζναν κοινά αποδεκτό, ρεαλιςτικό και αποτελεςματικό Οδικό Χάρτθ για 

τθν περιοχι μασ, απζναντι ςτθν νομοτζλεια τθσ μεταλιγνιτικισ εποχισ. Να ενςωματϊςουμε καινοτόμεσ και 

αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ, να μετατρζψουμε τισ απειλζσ ςε ευκαιρίεσ Να ιςχυροποιιςουμε και να 

προαςπίςουμε τθν ενεργειακι ταυτότθτα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

 

Ουςιαςτικά το τρίπτυχο «Αναγκαιότθτα άμεςθσ δράςθσ -> υμφωνθμζνο Πρόγραμμα -> Διαςφάλιςθ 

χρθματοδότθςθσ με κεςμικι κωράκιςθ» είναι θ ουςία όλων όςων πρζπει να πετφχουμε.  

 

 

 

 

                                                           
6
 Αποςτολή προτάςεων του Τεχνικοφ Επιμελητηρίου Ελλάδασ - Τμήματοσ Δυτικήσ Μακεδονίασ για το Πράςινο Ταμείο και την 

πρόβλεψη φπαρξησ αποκεντρωμζνων δομϊν περιβαλλοντικοφ ελζγχου 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2014/08/protaseis_TEE-TDM_pros_YPEKA_gia_to_prasino_tameio-26-9-2011.pdf
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