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Το παρελθόν: 

Πρώτες μονάδες την δεκαετία του 1950. 

Αναγκαιότητα τότε η αξιοποίηση του λιγνίτη ώστε να εξηλεκτριστή 
και να αναπτυχθεί η χώρα μετά τον πόλεμο. 

Η εκμετάλλευση έκτοτε του λιγνίτη, άλλαξε τον χαρακτήρα της 
περιοχής, οικονομικά, κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά. 
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Ετήσια παραγωγή λιγνίτη 
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Η κλιματική αλλαγή, αλλά και οι σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εξορύξεων 
αλλάζουν τα δεδομένα. 

 1992: Συνθήκη του Κιότο. Άρχιζε να διαφαίνεται πως σε βάθος 
χρόνου το ενεργειακό μοντέλο οδεύει σε δραματικές αλλαγές. 

Παράλληλα εδώ, [σε τοπικό και εθνικό επίπεδο] αγνοούμε την 
πραγματικότητα, αρνούμαστε να προσαρμοστούμε και πιστεύουμε 
πως το ισχύον μοντέλο θα μπορεί να συνεχίσει επί πολλά χρόνια. 

Ακόμα όμως και έτσι, από την δεκαετία του 2000 μπαίνουμε σε 
σταδιακή φάση μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας, η 
αναγκαιότητα να εκπονηθεί ένα σχέδιο σταδιακής παραγωγικής 
μετάβασης είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 

Η απόφαση στο Παρίσι για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής βάζει με την βούλα πλέον στην μεταλιγνιτική περίοδο. 
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Οι Συνέπειες: 

 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΤΕΕ Δ. Μακεδονίας, η απόσυρση 
300 MW λιγνιτικής ισχύος, θα στερήσει από την τοπική οικονομία 83 
εκ. ευρώ ετησίως και θα προκαλέσει απώλεια 1559 άμεσων και έμμεσων 
θέσεων εργασίας.  

 Επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ από την 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ), η Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία που προέρχεται από τη δραστηριότητα της 
εξόρυξης – παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία εντοπίζεται 
στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης και Φλώρινας για το έτος 
2011 ανήλθε συνολικά σε 1.360 εκ. €, (συμβολή κατά 45,35% και 34,49% 
στην Α.Π.Α των δύο Π.Ε. αντίστοιχα), ενώ η αντίστοιχη απασχόληση 
στον τομέα της εξόρυξης – παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 
6.000 περίπου θέσεις εργασίας. Υπογραμμίζεται ότι η περιφέρεια Δ. 
Μακεδονίας και ειδικότερα οι ενεργειακοί νομοί της συγκεντρώνουν 
ήδη τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας πανελλαδικά.  
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Η οικολογική κρίση της περιοχής. 

Στην περιοχή επικρατεί μια παραγωγική μονοκαλιέργεια με τον 
λιγνίτη και την εκμετάλλευση του να έχει τον κυρίαρχο ρόλο. 

  Σημαντικές είναι και οι περιβαλλοντικές συνέπειες στην περιοχή: 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων 

 Καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα 

 Αλλαγή στο ανάγλυφο του εδάφους 

Η περιοχή βιώνει μια κρίση η οποία είναι ταυτόχρονα: οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική! 
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Η επόμενη μέρα{?} 
Ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός! 

Η μεταλιγνιτική περίοδος έχει έρθει εδώ και χρόνια, αλλά μας 
βρίσκει απροετοίμαστους! 

Υπάρχει πλέον η ανάγκη για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου 
και συμφωνημένου στρατηγικού σχεδίου για την μεταλιγνιτική 
περίοδο.  

Απαιτείται συνεργασία όλων των φορέων, συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. 
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Επίσκεψη φορέων της περιοχής στο 
ZEITZ της Γερμανίας 19-23/4/2015 

Η επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου 
Κοζάνης και συμμετείχαν: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 

ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 

ΑΝΚΟ 

ΕΚΕΤΑ 
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Περιγραφή της περιοχής και η 
λιγνιτική της εμπειρία  

Η περιοχή βρίσκεται στην πρώην ανατολική Γερμανία λίγα 
χιλιόμετρα μακριά από την Λειψία. 

Στην εποχή της πρώην Α. Γερμανίας λειτουργούσαν πάνω απο 20 
ορυχεία και πολλές μονάδες παραγωγής.  

Η περιοχή ήταν το ενεργειακό κέντρο της Α. Γερμανία 
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Στόχοι της επίσκεψης: 

Ανταλλαγή εμπειριών με μια περιοχή της Γερμανίας που είχε ή έχει 
αντίστοιχα κρίσιμα ζητήματα με την περιοχής μας.  

Να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε η 
μεταλιγνιτική περίοδος στην περιοχή.  

Να δούμε παράλληλα πως αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως: 

 Αποκατάσταση εδαφών 

 Μετεγκαταστάσεις οικισμών 

 Διαδικασίας εξόρυξης λιγνίτη 

 Παραγωγική διαφοροποίηση και διάρθωση της περιοχής 

 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας  
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Εταιρεία LMBV  

 Κρατική Εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε μετά την επανένωση της Γερμανίας και η 
οποία ανέλαβε την εφαρμογή ενός τεράστιου προγράμματος αποκατάστασης των 
λιγνιτικών περιοχών. 

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από πόρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των 
κρατιδίου και ευρωπαϊκούς πόρους. 

 Αποκατέστησε πάνω απο 20 ορυχεία στην περιοχή.  
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Παράδειγμα: Λίμνη Geiseltalsee.  

Πρώην ορυχείο Mucheln 4500 εκτάρια [το μεγαλύτερο στην 
περιοχή].  

Το 1991 ήταν ένα ανοιχτό ορυχείο, σήμερα είναι μια λίμνη που η 
δημιουργία της κόστισε 350.000.000 ευρώ.http://www.mz-
web.de/merseburg-querfurt/saalekreis-geiseltalsee-ab-
sonnabend-teilweise-freigegeben,20641044,21257932.html . 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην περιοχή της Λουσατίας. 
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Λίμνη Geiseltalsee 
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Λίμνη Geiseltalsee 
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Ενεργά ορυχεία. 

Στην περιοχή λειτουργούν περί τα 5 ορυχεία που τροφοδοτούν 2 
μεγάλους λιγνιτικούς σταθμούς. 

Επισκεφτήκαμε: 

 Ανοιχτά ορυχεία 

 Αποκαταστημένα ορυχεία [Λίμνες – Αγροτικά εδάφοι] 

 Μετεγκαταστημένα χωριά 

 



+ 
Ανοιχτά ορυχεία 



+ 
Αποκατεστημένα εδάφη 
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Λίμνες 



+ 
Μετεγκαταστάσεις 

Το πλήρες κόστος το αναλαμβάνει η εταιρεία που κάνει την 
εξόρυξη. 

Ο Δήμος απλά παραχωρεί το οικόπεδο. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια. 
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Το παράδειγμα του Δήμου Loos En 
Gohelle στην Βόρεια Γαλλία. 
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Loos en Gohelle 
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Loos En Gohelle σήμερα, 
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Παράλληλα κάνουν τεράστιες 
επενδύσεις στις ΑΠΕ! 

Έχουν πάρει στρατηγική απόφαση το ενεργειακό μοντέλο της 
χώρας να στηριχθεί στις ΑΠΕ. 

Κάνουν τεράστιες επενδύσεις στις ΑΠΕ και δημιουργούν 
τεχνογνωσία. 

Στην περιοχή υπάρχει εργοστάσιο που κατασκευάζει εξοπλισμό 
[πτερύγια] για ανεμογενήτριες. 

Παράλληλα επενδύουν σε όλες τις μορφές ΑΠΕ. 
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Εν κατακλείδη 

Κατά την φάση της εξόρυξης προετοιμάζεται για την φάση της 
αποκατάστασης. Υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο από τις τοπικές και 
τις αρχές του κρατιδίου. Επίσης δημιουργείται ειδικό 
αποθεματικό απο τα έσοδα της εξόρυξης για την 
αποκατάσταση. Το αποθεματικό ελέγχεται απο τις αρχές. Επίσης, 
δεν προχωρά σε νέα πεδία, αν δεν αποκαταστήσει προηγούμενα.  
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Η πρόταση των 5 Δημάρχων των 
ενεργειακών Δήμων 

 Αίτημα για καταβολή τμήματος των δημοσίων εσόδων από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών CO2 για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στους 3 λιγνιτικούς νομούς της χώρας. 

 τα δημόσια έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων 
εκπομπών εκτιμάται ότι θα θα φτάσουν τα 6 δις ευρώ την 
επόμενη δεκαετία, δηλαδή 600 εκ ευρώ τον χρόνο κατά μέσο 
όρο. 

 Οι Δήμοι διεκδικούμε για τους τρείς νομούς ένα ποσοστό 20% 
απο αυτά τα έσοδα. 

 Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα συζητηθεί στα πλαίσια του 
παράλληλου προγράμματος. 
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Πρόταση δημιουργίας  

3000 θέσεων εργασίας στο Ν. Κοζάνης 

  
Τομέας: Κατασκευή  

πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού  

Πηγές: Οικολόγοι Πράσινοι 

            Green Peace (Ελλην. Τμήμα) 

            WWF Ελλάς 
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Εξοπλισμός Ανεμογεννητριών (Α/Γ)   (10 GW το 2020)          

Ένταση εργασίας: 14 εργ/ετη ανά ΜW Α/Γ 

                                (μόνο για κατασκευή, όχι για εγκατάσταση) 

 Παραδοχή. Να κατασκευαστεί στην Ελλάδα το 40 % του εξοπλισμού  Α/Γ και να 
χωροθετηθεί στο Ν. Κοζάνης το 1/3 των θέσεων εργασίας 

 

 Εξοπλισμός Φωτοβολταικών (Φ/Β) (2,5 GW το 2020) 

Ένταση εργασίας: 20 εργ/ετη ανά ΜW Φ/Β (μόνο για κατασκευή) 

Παραδοχή. Να κατασκευαστεί στην Ελλάδα το 40 % του εξοπλισμού  Φ/Β και να 
χωροθετηθεί στο Ν. Κοζάνης το 1/3 των θέσεων εργασίας 

 

Εξοπλισμός Ηλιοθερμικών (Η/Θ)  (0,3 GWηλ + 30 PJθ) 

Ένταση εργασίας: 1 θέση/ 87 m2  28000  θέσεις στην Ελλάδα 

                                             (κατασκευή + εγκατάσταση)  

Υπολογισμοί ανά κατηγορία εξοπλισμού 
(με χρονικό ορίζοντα το 2020) 
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Κατασκευή εξοπλισμού Ανεμογεννητριών             1800 

            »            Φωτοβολταικών                           600 

            »            Ηλιοθερμικών                              600 

           ΣΥΝΟΛΟ (για Ν. Κοζάνης)             3000  

(Δεν υπολογίζονται Γ/Θ,  Υ/Η, βιομάζα) 

 

Θέσεις ανά κατηγορία πράσινου 
ενεργειακού εξοπλισμού 

3000 πράσινες θέσεις  
ισοδυναμούν με τις θέσεις που δίνουν   

έξι (6) λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ  
μαζί με τα ορυχεία τους 
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Επίλογος 

Τούτη η πενταετία είναι η κρίσιμη περίοδος για να σχεδιάσουμε 
ολοκληρωμένα και συνεκτικά την μετάβαση σε ένα βιώσιμο 
παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο. 

Διοργάνωση τον Απρίλιο ανοιχτής συζήτησης για την 
μεταλιγνιτική περίοδο [Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΑΝΚΟ, ΕΚΕΤΑ]. Θα 
είναι εδώ ο Δήμαρχος του Δήμου Loos En Gohelle απο τη Γαλλία, 
και οι εταιρείες της περιοχή. Θα κληθούν, η ΔΕΗ, η κυβέρνηση και 
όλοι οι τοπικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους. 

Ήδη έχει παρουσιαστεί αυτή η πρόταση τόσο στον 
αντιπεριφερειάρχη, όσο και στους ενεργειακούς Δήμους 
  

 

 


