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Παρουσίαση της παρούσας Κατάστασης 
στην Δυτ. Μακεδονία

• Η μεταπολεμική ανάγκη για 

την αξιοποίηση του λιγνίτη

• Ο Λιγνίτης στήριξε την 

ανάπτυξη της χώρας 

μεταπολεμικά

• Η μονοκαλιέργεια του λιγνίτη

• Διαχρονικά αυξημένη η 

ανεργία στην περιοχή που 

είναι αποτέλεσμα του 

διαθρωτικά στρεβλού 

μοντέλου ανάπτυξης της 

περιοχής.





Το διαρθρωτικό παραγωγικό πρόβλημα της 
περιοχής.





Η κλιματική Αλλαγή, 
αλλάζει τα πάντα!

• Ιστορική Εξέλιξη, 
πολιτικές αποφάσεις 
που όρισαν τις εξελίξεις

• 1992: Συμφωνία του 
ΡΙΟ

• 1997: Συμφωνία του 
ΚΙΟΤΟ (195 χώρες)

• 2015: Συμφωνία του 
Παρισιού



Τι συμβαίνει στον Κόσμο.

Τα 2/3 της νέας ισχύος ηλεκτροπαραγωγής που 
εγκαταστάθηκε παγκοσμίως το 2016 ήταν ΑΠΕ.

http://www.iea.org/renewables


Τι έγινε τα τελευταία Χρόνια στην Περιοχή 
μας.

• Απρ. 2016 Εκδήλωση για τη Δίκαιη Μετάβαση
• COAL REGIONS IN TRANSITIONS (εργαλείο της Ευρωπαικής Επιτροπής για την στήριξη των 

ανθρακικών περιοχών)
• Έξι κύκλοι διαλόγου έως τώρα.

• Συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα
• Θεσμικό Πλαίσιο και Πλαίσιο Διακυβέρνησης
• Στήριξη των εργαζομένων και των κοινοτήτων
• Αξιοποίηση Εδαφών και Περιουσιακών Στοιχείων

• Το Φόρουμ των Δημάρχων
• 1ο Φόρουμ Κοζάνη 19-9-2018
• 2ο Φόρουμ Γερμανία 13-9-2019

• Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (4585/2018 Ε.Τ.Δ.Μ.) (ΚΥΑ 21-3-201 6% επι των ακαθάριστων 
εσόδων στο ΕΤΔΜ)

• Ανάπτυξη Καθαρών Μορφών Ενέργειας
• Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Στήριξη του Πρωτογενή Τομέα
• Παρέμβαση στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας
• Βιομηχανική Κληρονομιά
• Προγράμματα ολοκληρωμένης Παρέμβασης στον τομέα της Εργασίας
• Προγράμματα στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας σε διαφόρους τομείς (συνεργασία με 

Πανεπιστήμιο)

• Πρόταση για τη μετατροπή των λιγνιτικών μονάδων σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. 
(Παγκόσμια Τράπεζα)



Απρ. 2016 Εκδήλωση για 
τη Δίκαιη Μετάβαση



Απρ. 2016 Εκδήλωση για τη Δίκαιη Μετάβαση
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Κοζάνη 4 Απρ. 2016



Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
ανθρακικές περιοχές στην Ευρώπη.



Οι ανθρακικές περιοχές 
της Ευρώπης





Η συνεργασία με την Παγκόσμια 
Τράπεζα

➢STRENGTHENING GOVERNMENT SYSTEMS This component 
will deliver a governance framework, regional transition 
strategy inclusive of detailed terms of reference for the 
spatial planning, and a stakeholder engagement strategy. 

➢PREPARING PEOPLE AND COMMUNITIES
This component focuses on building a smooth transition 
from the coal value chain with focus on impacts from 
decommissioning of plants.

➢REPURPOSING LAND AND ASSETS This component delivers 
a Reclamation Master Plan for Mined Areas, a Strategy for 
Repurposing other Land and Assets, and a structure for a 
Regional Development Fund. Unlike previous components, 
Component 3 emphasizes the use of public sector 
investments strategically to attract and mobilize private 
sector investments.



➢

Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (4585/2018 Ε.Τ.Δ.Μ.) 
(ΚΥΑ 21-3-201 6% επι των ακαθάριστων εσόδων στο 
ΕΤΔΜ).

• Ανάπτυξη Καθαρών Μορφών Ενέργειας

• Εξοικονόμηση Ενέργειας

• Στήριξη του Πρωτογενή Τομέα

• Παρέμβαση στον τομέα της Κυκλικής 
Οικονομίας

• Βιομηχανική Κληρονομιά

• Προγράμματα ολοκληρωμένης Παρέμβασης 
στον τομέα της Εργασίας

• Προγράμματα στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας σε 
διαφόρους τομείς (συνεργασία με 
Πανεπιστήμιο)

Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης



Το φόρουμ των 
Δημάρχων 

• 1ο Φόρουμ Κοζάνη 19-9-2018

• 2ο Φόρουμ Γερμανία 13-9-2019





Πρόταση για τη μετατροπή των λιγνιτικών μονάδων σε 
μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. 



Η επόμενη 
μέρα:

• Ορθή αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης

• Πρέπει να προχωρήσει άμεσα ένας 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με σαφής ευθύνες 
για όλους.

• Συγκεκριμενοποίηση του σχεδιασμού της ΔΕΗ 
(χρονοδιάγραμμα λειτουργίας μονάδων και 
ορυχείων)

• Αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή ευκαιρία

• Καλά παραδείγματα Μετάβασης (Δυτ. 
Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία).

• Νέο ΕΣΠΑ. Διαβούλευση και προετοιμασία 
για το Νέο ΕΣΠΑ.

• Ευρωπαικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

• Καλάθι για τη Δίκαιη Μετάβαση

• Αξιοποίηση Ιδιωτικών Κεφαλαίων

• Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων.(Κυβέρνηση, ΔΕΗ, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμιο, Εργαζόμενοι, 
ΜΚΟ.)

• Συμμετοχή και Ενημέρωση της κοινωνίας 

• Η Δίκαιη Μετάβαση της Δ. Μακεδονίας είναι μια 
εθνική υπόθεση!



Οφείλουμε να δούμε την απειλή σαν ευκαιρία για 
ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον για την Περιοχή 


