
Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ

Υπάρχει διέξοδος;

Γιάννης Παρασκευόπουλος
Θεματική Ομάδα Οικονομίας των Πράσινων



Λιγνίτης:
Θέσεις εργασίας, αλλά και κόστος

Όχι μόνο οικολογικό, 
αλλά και κοινωνικό & οικονομικό:

• Η Δυτική Μακεδονία 1η σε ανεργία ΚΑΙ με τον 
λιγνίτη, εδώ και πολλά χρόνια 

• Ποσοστά ανεργίας 8 μονάδες πάνω από τον 
εθνικό μέσο όρο



Το τωρινό σοκ στην τοπική κοινωνία: 

• Καμιά προετοιμασία από καμιά κυβερνητική ή 
κοινοβουλευτική δύναμη. Μεγάλες πολιτικές ευθύνες

• Ασφυκτικά περιθώρια για προετοιμασία.
• Ανεργία ήδη στα ύψη. 
• Κυβερνητικό ΣΔΑΜ με σοβαρές αδυναμίες και κενά.
• Δυσκολία παράτασης για τον λιγνίτη: «φτωχότερα» 

κοιτάσματα σε σχέση με άλλες χώρες, απαγορευτικό 
κόστος για τη ΔΕΗ, προοπτική παγίωσης υψηλού 
κόστους Δικαιωμάτων Εκπομπής μετά την ενίσχυση 
των ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα.  



Υπάρχει εναλλακτική λύση; 

Τα 2 βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα:

• Ιδιαίτερος φυσικός πλούτος 
• Σημαντικές διαθέσιμες υποδομές ενέργειας



Ιδιαίτερος φυσικός πλούτος 

• 2 εθνικοί δρυμοί, 15 περιοχές Natura, 7 περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, 

• 65% των επιφανειακών γλυκών νερών της χώρας στις λίμνες και τα 
ποτάμια της, 

• 14 κατηγορίες προστατευόμενων αγροτικών προϊόντων

Παραπέμπει σε πράσινο brand name, με ισχυρή δυναμική. Η 
δυναμική αυτή εμποδίζεται σήμερα από:
• Κυριαρχία λιγνίτη
• Σχεδιασμούς ΣΔΑΜ για ορυκτό («φυσικό») αέριο και καύση 

απορριμμάτων
• Διατήρηση της βιομηχανίας γούνας, παρά τις δύσκολες 

οικονομικές προοπτικές. 



Σημαντικές διαθέσιμες υποδομές 
ενέργειας: 

• Δίκτυα μεταφοράς. 
• Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με τον εξοπλισμό τους.
• Μεγάλες εκτάσεις στα λιγνιτωρυχεία για αποκατάσταση και νέες χρήσεις.

Πλεονεκτήματα για ενεργειακό κέντρο χωρίς καθόλου ορυκτά καύσιμα:
• Τα ορυχεία κατάλληλα και για μεγάλα φωτοβολταϊκά, μέχρι 10-15% της 

συνολικής έκτασης.
• Οι υπάρχουσες μονάδες κατάλληλες για (θερμική) αποθήκευση, 

απαραίτητη για τους νέους στόχους της ΕΕ για ΑΠΕ άνω του 80% 
• Τα δίκτυα μεταφοράς μπορούν να δέχονται και να διανέμουν ενέργεια 

και από άλλες περιφέρειες, σε σημαντική ακτίνα. 
• Η εγγύτητα σε καθαρή ενέργεια, πόλος έλξης και για άλλες επενδύσεις.



Φυσικός πλούτος + καθαρή ενέργεια 
+ σταδιακή απεξάρτηση από τη βιομηχανία γούνας =

= ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
με ισχυρή δυναμική και διεθνή εμβέλεια

• πρόσθετη αξία σε ποιοτική και βιολογική 
αγροτική/κτηνοτροφική παραγωγή, μεγαλύτερα περιθώρια 
για επιτόπια τυποποίηση και μεταποιησή τους.  

• βάσεις για ήπιο ποιοτικό τουρισμό όλο τον χρόνο, 
• πόλος έλξης για έρευνα, καινοτομία και επενδύσεις σε 

πράσινες εφαρμογές.  



Τα βήματα για μια Πράσινη Μετάβαση  
Κέντρο παραγωγής/αποθήκευσης 100% καθαρής ενέργειας

• Με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.
• Έμφαση και στην εξοικονόμηση: ενεργειακές αναβαθμίσεις 

κτιρίων, κλιμακωτή χρέωση στην τηλεθέρμανση. 
• Θερμική αποθήκευση ενέργειας, στις υπάρχουσες μονάδες 
• Ανοχή στο μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΔΕΗ, υπό όρους: 

μετοχοποίηση τουλάχιστον 5-10% προς την τοπική 
κοινωνία, συνολική κάλυψη το πολύ 10-15% των ορυχείων.

• Τηλεθέρμανση χωρίς καθόλου ορυκτά καύσιμα: θερμικές 
απώλειες αποθήκευσης, γεωθερμία ορυχείων, δασικά 
υπολείμματα. 



Τα βήματα για Πράσινη Μετάβαση

Εκτεταμένες δημόσιες επενδύσεις
• Άμεσα, σε ενεργειακές αναβαθμίσεις για το 

σύνολο των δημόσιων κτιρίων   
• Στη συνέχεια, σε έργα για σύγχρονες 

σιδηροδρομικές υποδομές.  
• Αποκατάσταση υδάτινων πόρων, κυρίως των

υπόγειων, όσο είναι εφικτό.



Τα βήματα για Πράσινη Μετάβαση:
Θέσεις εργασίας

Άμεσα:
• Στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, και 

στις σχετικές τοπικές επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν.
• Στην αποκατάσταση των λιντιτωρυχείων.
• Στις μονάδες θερμικής αποθήκευσης σε λιγνιτικούς σταθμούς.

Σταδιακά: 
• επιπλέον θέσεις στην αγροτική μεταποίηση, στον τουρισμό, στη 

δημιουργία ξενώνων σε υπάρχοντα κτίρια και οικισμούς, στα 
σιδηροδρομικά έργα, στην ανάπτυξη πράσινων εφαρμογών και 
καινοτομίας.

Θεσμική προστασία της εργασίας, με αποκλεισμό «κινήτρων» που 
συμπιέζουν μισθούς ή δικαιώματα. 



Τα βήματα για Πράσινη Μετάβαση:

Η ΔΕΗ διατηρεί σημαντικό ρόλο 
• Βασικός υπεύθυνος για την αποκατάσταση 

των ορυχείων και την αποδοσή τους στην 
τοπική κοινωνία. 

• Μετατροπή λιγνιτικών μονάδων σε σταθμούς 
θερμικής αποθήκευσης. 



Τα βήματα για Πράσινη Μετάβαση:

Σύγχρονες σιδηροδρομικές συνδέσεις, με αξιοποίηση 
και των γραμμών που ήδη υπάρχουν
• Στενότερη οικονομική διασύνδεση με Θεσσαλονίκη, 

αλλά και με Μοναστήρι & Κορυτσά. 

Επενδύσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
Ενδεικτικά μόνο:
• Ενεργειακές κοινότητες  
• Αγροτικοί συνεταιρισμοί 
• Συνεργατική μεταποίηση αγροτικών προϊόντων



Τα βήματα για Πράσινη Μετάβαση:

Μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις
• Στηρίζονται, ως κορμός της Δίκαιης Μετάβασης
• Απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών 

κονδυλίων

Ευπρόσδεκτες και μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις, 
εφόσον: 
• Λειτουργούν συμπληρωματικά με την τοπική 

οικονομία 
• Εκπληρώνουν τα κριτήρια περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής βιωσιμότητας.    



Μεταφορά εμπειρίας

Αδελφοποιήσεις με: 
• επιτυχημένες «πράσινες» περιφέρειες: 

ενδεικτικά Αμπρούτσο, Κεντρική Ιταλία
• περιοχές πρώην ανθρακωρυχείων με 

επιτυχημένη μετάβαση: ενδεικτικά Ρουρ, 
Γερμανία. 



Η θεσμική διάσταση

Προτάσεις για: 
 Φορέα Δίκαιης Μετάβασης,  Ζώνες Κινήτρων
 Σχέδια επανακατάρτισης, επαγγελματική 

εκπαίδευση στις ειδικότητες για τη Μετάβαση, 
δικλείδες διασφάλισης των θέσεων εργασίας 
στις νέες επενδύσεις 

 Ωρίμανση-«τρέξιμο» μελετών και έργων, 
υποστήριξη των τοπικών Ενεργειακών 
Κοινοτήτων 

 Χρηματοδοτικά: στο πλαίσιο του Green Deal



ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΥΣ, 
ΑΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Ευχαριστώ
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