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1. Το τέλος του λιγνίτη και οι πολιτικές ευθύνες για 
το αδιέξοδο  

 

Η Ελλάδα, μια χώρα με πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια και αιολικό δυναμικό, στηρίζει 

την ηλεκτροπαραγωγή της στα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα : τον εγχώριο λιγνίτη και 

τα εισαγόμενα πετρέλαιο και φυσικό αέριο.   

Ο λιγνίτης κατέχει εδώ και πολλά χρόνια το κύριο μερίδιο στην 

ηλεκτροπαραγωγή με ποσοστό περίπου 50 % στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. H 

εγκατεστημένη λιγνιτική ισχύς είναι 4746 MW και βρίσκεται συγκεντρωμένη στο 

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΛΚΔΜ (4009 MW) και στη Μεγαλόπολη 

(737 MW). Με βάση το ισχύον σχέδιο απόσυρσης προβλέπεται το κλείσιμο 18 

λιγνιτικών μονάδων συνολικής ισχύος 3604 MW ως το 2020, ενώ τα σχέδια 

αντικατάστασής τους με νέες παραμένουν αδιευκρίνιστα (με εξαίρεση τη νέα μονάδα 

Πτολεμαίδας). Βασικά στοιχεία του δημόσιου προβληματισμού για τις μονάδες είναι 

η αβεβαιότητα χρηματοδότησης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ ο  

συνυπολογισμός των κριτηρίων βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος 

παραμένει στο περιθώριο. 

Η περιβαλλοντική διάσταση της χρήσης λιγνίτη καθώς και αυτή της δημόσιας 

υγείας αντικατοπτρίζονται ανάγλυφα στην περιοχή μας. Για τη λειτουργία των 4009 

MW του ΛΚΔΜ αποτίθενται ετησίως 7 εκ. τόνοι τέφρας και 250-300 εκ. τόνοι 

στείρων υλικών. Υπάρχουν χωριά που ζουν «αγκαλιά» με την τέφρα, ενώ 8 οικισμοί 

έχουν υποχρεωθεί σε μετεγκατάσταση. Οι εκπομπές θερμών καυσαερίων από τους 



ΑΗΣ ανέρχονται σε 26 εκ. κυβικά την ώρα, ενώ οι υπερβάσεις των εκπομπών τέφρας 

κυμαίνονται από 30-50 %, ξεπερνώντας το νόμιμο όριο του 9,6 %. Οι πύργοι ψύξης 

των σταθμών παραγωγής καταναλώνουν 5.500 χιλιάδες κυβικά νερού την ώρα. Η 

υπόγεια υδροφορία στη Σαριγκιόλ έχει καταστραφεί (μαζί με τις πηγές της Κοζάνης), 

η οποία πλέον πίνει ακριβό νερό από μεγάλη απόσταση και βάθος. Το 2011 οι 

εκπομπές CO2,eq από τους ΑΗΣ του ΛΚΔΜ έφτασαν το ¼ των συνολικών 

εκπομπών της χώρας. Επίσης εξήντα χρόνια μετά την εγκατάσταση της ΔΕΗ, δεν έχει 

πραγματοποιηθεί πλήρης μελέτη για τις επιπτώσεις των ΑΗΣ της ΔΕΗ στην υγεία, 

ενώ η on line παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ολοκληρώθηκε με 

ρυθμούς χελώνας 
Σχετικές παρεμβάσεις της Δημοτικής Κίνησης: 

 Ανακοινώσεις για το νέφος εδώ και εδώ 

 Μήνυση κατά της ΔΕΗ και  παντός υπευθύνου 

 Ρύπανση από καπνό πετρελαίου κατά την εκκίνηση μονάδων 

 Ανακοίνωση για μετεγκατάσταση Ακρινής 

 Συνέντευξη με Greenpeace για μελέτη με τίτλο «το ανθρώπινο κόστος του άνθρακα»  

Η θεωρία του «εθνικού καυσίμου» έχει ανάγει το λιγνίτη σε φετίχ και τον έχει 

περιβάλει με πολλούς μύθους ο κυριότερος των οποίων είναι ο μύθος του «φτηνού 

λιγνίτη». Η πολιτική της φτηνής κιλοβατώρας στηρίζεται στις κρυφές επιδοτήσεις 

του λιγνίτη και της ΔΕΗ. Ο λιγνίτης δε φορολογείται επαρκώς, δεν συνεκτιμάται το 

εξωτερικό κόστος στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ούτε το τίμημα της χρήσης ή 

καταστροφής των φυσικών πόρων (νερά, εδάφη) από τα λιγνιτωρυχεία. Το εξωτερικό 

κόστος του λιγνίτη υπολογίζεται μεταξύ 4.6-25.5 c€/kWh1 και επομένως αν 

συμπεριλαμβάνονταν στο πραγματικό κόστος θα εκτόξευε την τιμή του στα 10-30 

c€/kWh από τα 5 c€/kWh που είναι σήμερα γκρεμίζοντας έτσι το οικοδόμημα του 

«φτηνού λιγνίτη».  

Όσο περισσότερο η χώρα μας παραμένει εγκλωβισμένη στον λιγνίτη, τόσο 

μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στο ηλεκτρικό ρεύμα, αφού από την 1-1-2013 οι 

εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής θα πληρώνουν για το σύνολο του CO2 που εκπέμπουν.  

Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για τη ΔΕΗ ανέρχεται τουλάχιστον σε 400 εκ. €, ενώ 

ενδέχεται να ανέλθει στο μέλλον σε 1 δις (με τιμή άνθρακα στα 20  € ανά τόνο). Το 

κόστος αυτό θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές που θα πληρώσουν το τίμημα της 

εξάρτησης από τον λιγνίτη. 

 

Ακολουθώντας το μονόδρομο του λιγνίτη η περιοχή μας έχει φτάσει σε αδιέξοδο. 

Το επικείμενο κλείσιμο παλιών μονάδων της ΔΕΗ, τα σχέδια ιδιωτικοποίησης κλπ 

έχουν φέρει το ενεργειακό λεκανοπέδιο στα πρόθυρα της κατάρρευσης, επειδή 

ακριβώς  δεν εφαρμόστηκαν σχέδια και πολιτικές για την μετα-ΔΕΗ εποχή. Η ευθύνη 

χρεώνεται στις κυβερνήσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων, 

τοπικών αρχόντων και φορέων.  Ελάχιστες ήταν οι φωνές που εδώ και είκοσι χρόνια 

είχαν το θάρρος να πουν ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε σταδιακά από το λιγνίτη και 

να μεταβούμε σχεδιασμένα στην πράσινη ενέργεια. Όλοι οι δήμαρχοι και οι 

δημοτικές παρατάξεις της Κοζάνης αποκοίμιζαν τον κόσμο λέγοντας ότι ο λιγνίτης 

είναι αιώνια αξία  και κρατούσαν την περιοχή σιδηροδέσμια της ΔΕΗ.  

Η πολιτική, αυτοδιοικητική και συνδικαλιστική ηγεσία λοιπόν μας έφερε στο 

παραπέντε (αφού στα επτά επόμενα χρόνια κλείνουν οι μισές μονάδες της ΔΕΗ ως 

ασύμφορες/ ρυπογόνες) χωρίς να έχει απαντήσεις και πόρους για τη μεταλιγνιτική 

περίοδο. Το μόνο που ήξεραν  ήταν να κρύβουν τα προβλήματα κάτω από τα χαλί, να 
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παρακαλούν την ΕΕ για παρατάσεις και εξαιρέσεις, να μεταθέτουν τα περιβαλλοντικά 

χρέη στις επόμενες γενιές δημιουργώντας  μαύρες τρύπες στους φυσικούς πόρους.  

Φέρουν λοιπόν ακέραιες τις ευθύνες για το σημερινό αδιέξοδο  

 

2. Ενεργειακή επανάσταση  
Σύμφωνα με έγκυρες μελέτες, το διαθέσιμο δυναμικό των ΑΠΕ στον πλανήτη μπορεί 

να καλύψει τις ανάγκες μας πέντε φορές ! Αν σε αυτή τη δυνατότητα προστεθούν και 

τα μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης, τότε δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζουμε για 

νέες πηγές  ενέργειας ούτε να καταφεύγουμε στα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα 

(κάρβουνο, πετρέλαιο κλπ).   

Όμως αυτή η προοπτική απαιτεί μια  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους τους 

τομείς. Παράλληλα προϋποθέτει, μακροχρόνιο σχεδιασμό, μεταβατικές περιόδους, 

κίνητρα και αντικίνητρα, χωροθέτηση ΑΠΕ με συνεκτίμηση περιβαλλοντικών 

κριτηρίων, κοινωνική συναίνεση και  συμμετοχή.  

 

2.1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Το στίγμα μας. Η αντιμετώπιση της πράσινης ενέργειας ως «πράσινης  μπίζνας» και 

η μονομερής στήριξη στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο με τις φαραωνικές μονάδες 

αιολικών και φωτοβολταικών μας βρίσκει αντίθετους. Το αντίπαλο δέος στην 

υπερσυγκέντρωση των λιγνιτικών μονάδων δεν είναι η υπερσυγκέντρωση των ΑΠΕ 

στα χέρια των ολίγων.  

Πρεσβεύουμε τις μικρές, διεσπαρμένες, δημοτικο-συνεταιριστικές ΑΠΕ, που 

εξασφαλίζουν μεγαλύτερα οφέλη στην κοινωνία, σεβασμό στο περιβάλλον, μείωση 

κόστους μεταφοράς ρεύματος κλπ. 

Ο συνολικός στόχος ανάπτυξης των ΑΠΕ, ως ένας από τους βασικούς μοχλούς για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

συνεκτιμάται με την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας και των υπόλοιπων 

χωροταξικών κριτηρίων, που όλα μαζί συνθέτουν το όριο της φέρουσας ικανότητας 

κάθε περιοχής. 

 

Σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα 

Η διείσδυση των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο παραμένει χαμηλή με 

μόλις 5.2% (2,5 ΤWh). Το βασικότερο αίτιο είναι το έλλειμμα πολιτικής και η 

ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου. Συχνές είναι και οι τοπικές αντιδράσεις., λόγω 

κακών επενδυτικών πρακτικών, παραπληροφόρησης αλλά και του τοπικιστικού 

συνδρόμου "όχι στην αυλή μου".  

Χαρακτηριστικό της υστέρησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι ότι δύο χρόνια μετά από 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ υπήρχαν ήδη (Σεπτέμβριος 2012) σημαντικές 

αποκλίσεις από το σχεδιασμό. Για παράδειγμα, ενώ το 2011 το σχέδιο προέβλεπε 

παραγωγή ΑΠΕ ίση με 9.5 ΤWh το νούμερο ήταν τελικά 6.2 ΤWh (απόκλιση - 35% ) 

Σήμερα η αγορά των ΑΠΕ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης με πολλές 

επενδύσεις μικρών και μεγάλων έργων να έχουν ανασταλεί λόγω της αβεβαιότητας 

σχετικά με το μέλλον της χώρας, της στάσης πληρωμών στους παραγωγούς ΑΠΕ, του 

αυξανόμενου ελλείμματος του Λογαριασμού ΑΠΕ, της αμφισβήτησης του πλαισίου 

στήριξης των ΑΠΕ και των κάκιστων κυβερνητικών χειρισμών. 

 

Προτάσεις σε τοπικό επίπεδο 

Θεσμικές πρωτοβουλίες. Ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας για 

νομικές διορθωτικές κινήσεις που αφορούν τους ΟΤΑ: Π.χ  

 Να θεσπιστούν υψηλότερες εγγυημένες τιμές για κοινωνικές συνεταιρι-

στικές επιχειρήσεις και για περιοχές που απεξαρτώνται από το λιγνίτη.  



 Να επιλυθούν τα ζητήματα πιστοποίησης μικρών ανεμογεννητριών, η 

χρήση των οποίων συμβάλλει στην κάλυψη τοπικών ενεργειακών αναγκών. 

(Μπορούν να τοποθετηθούν σε δημοτικά διαμερίσματα). 

 Να επιτρέπεται σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. οργανισμός 

σχολικών κτηρίων) η τοποθέτηση μικρών έργων ΑΠΕ με προφανή οφέλη.  

Παραγωγικές πρωτοβουλίες. Τι μπορεί να αναλάβει ο Δήμος: 

 Στην Αυστρία, Δανία κ.α το 50 % περίπου των ΑΠΕ παράγεται από 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις λαϊκής βάσης όπου πρωτοστατούν οι δήμοι. 

Όμως στην Ελλάδα αφενός ο Καλλικράτης απαγορεύει τέτοιους ρόλους και 

αφετέρου οι δήμοι αρκούνται στο τέλος που δίνουν οι μεγάλες εταιρείες ΑΠΕ. 

Ακόμη όμως και με αυτό το θεσμικό πλαίσιο ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να 

πρωταγωνιστήσει στην ίδρυση μιας πράσινης μεγάλης συνεταιριστικής 

επιχείρησης παραγωγής ΑΠΕ.  

 Ένας πρώτος ρεαλιστικός στόχος είναι η εγκατάσταση Φ/Β πάρκου της τάξης 

των 20 MW σε συνεργασία με ΔΕΗ και μικρομετόχους. Αξία γης μηδενική, 

αφού μπορούν να δοθούν  ως “προίκα” τα απαιτούμενα 400 στρ. στα παλιά 

ορυχεία. 

 Μικρές μονάδες βιομάζας / τηλεθέρμανσης (συμπαραγωγής) στην ύπαιθρο. 

Σχετική πρόταση έχουμε καταθέσει στο Δήμο / ΔΕΥΑΚ, οι οποίοι οφείλουν 

άμεσα  να συντάξουν μελέτη για το βιομαζικό δυναμικό και την επέκταση της 

τ/θ σε χωριά (Τέτοια μελέτη έκανε ήδη η Πτολεμαίδα).  Να αξιοποιηθεί και η 

εμπειρία της Καρδίτσας που προχωρά σε συνεταιρισμό ηλεκτροπαραραγωγής 

από βιομάζα. (Αναλυτική παρουσίαση έκανε η ΑΝΑΠΤ.. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σε 

εκδήλωση μας στην Κοζάνη). Λινκ 

 Μικρά υδροηλεκτρικά.  

 Εγκατάσταση Φ/Β στις αναξιοποίητες στέγες του ΤΕΙ. Συνεργασία Δήμου – 

ΤΕΙ και ομάδας φοιτητών με τη μορφή πολύ-μετοχικού σχήματος (κοινωνικής 

επιχείρησης). 

 Φωτοβολταικά (Φ/Β) και σε όλες τις σχολικές στέγες . Αυτό μπορεί να 

συμβάλει και στην αυτοχρηματοδότηση των σχολείων που σήμερα δεν 

μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Ένα μέρος των εσόδων των Φ/Β θα 

πηγαίνει για την αποπληρωμή των σχετικών δανείων και το υπόλοιπο στο 

«ταμείο του σχολείου». Εν παρόδω σημειώνεται ότι ένας άλλος πόρος για τα 

σχολεία είναι ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που αποδίδεται στους 

ΟΤΑ. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 108 /1980 το 25 % μπορεί να  δίνεται για 

σχολικές ανάγκες, αρκεί να το αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια. Σχετική 

μας πρόταση από το 2011 εδώ. λινκ Δυστυχώς  στην Ελλάδα δύο μόνο δήμοι 

εφαρμόζουν το μέτρο. 

 Δημιουργία 1500 θέσεων εργασίας στο Δήμο Κοζάνης στον τομέα 

κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού (Περισσότερα στο κεφάλαιο 

«Για μια πράσινη μεταλιγνιτική περίοδο» λινκ) 

 

Η χρηματοδότηση των παραπάνω παραγωγικών πρωτοβουλιών και έργων μπορεί 

να γίνει από πληθώρα προγραμμάτων ( Τοπικός Πόρος, ΕΣΠΑ, Jesica κλπ)  

 

 
 

2.2. Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση  
 

Το σήμερα  
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Οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας εμφανίστηκαν απελπιστικά αργά στην Ελλάδα 

και «κόλλησαν» σε σοβαρές αγκυλώσεις. Μεγάλο μέρος του ΕΣΠΑ που είναι 

διαθέσιμο για έργα εξοικονόμησης στα κτίρια, όπου καταναλώνεται πάνω από το 1/3 

της συνολικής ενέργειας παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση απορρόφησης. Η 

ελληνική οικονομία ξεχωρίζει ως η πιο σπάταλη και ρυπογόνος μεταξύ των «παλιών» 

χωρών της ΕΕ. Για κάθε ευρώ του ΑΕΠ η Ελλάδα εκπέμπει τα περισσότερα αέρια 

του θερμοκηπίου σε σχέση με αυτές ενώ βρίσκεται 21 ποσοστιαίες μονάδες πάνω και 

από το μέσο όρο των κρατών-μελών της EΕ-27.  

 

Προτάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο 
 Πέρα από την αυτονόητη πλήρη ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 

απαιτείται ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισής 

κτιρίων. Οφέλη: υψηλή προστιθέμενη αξία, αναθέρμανση του οικοδομικού 

κλάδου, ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της βιοτεχνίας κουφωμάτων, μονώσεων 

κλπ. Τα στοιχεία από την πρώτη περίοδο εφαρμογής των Πιστοποιητικών 

Ενεργειακής Απόδοσης επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια 

εξοικονόμησης, καθώς το 78% του κτιριακού αποθέματος είναι κατηγορίας Δ ή 

χειρότερης. Απαραίτητος όρος βέβαια είναι η θέσπιση κτιριοδομικών και 

πολεοδομικών κανονισμών, ώστε όλα τα νεόδμητα δημόσια κτίρια και τα νέα 

κτίρια μεγαλύτερα των 2000 m2 να έχουν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο. 

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μόνωση κατοικιών ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων για την παράλληλη αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 

 Εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού σε 

υφιστάμενα κτήρια με ευνοϊκό προσανατολισμό, και ανάλογη εκπαίδευση των 

τεχνικών.  

 Προώθηση συσκευών και λαμπτήρων υψηλής απόδοσης  

 Ενίσχυση έρευνας - τεχνολογίας στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας με 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη «Έξυπνων Δικτύων», συστημάτων διαχείρισης 

ζήτησης, «έξυπνων μετρητών» κλπ 

 Οικονομική στήριξη της μετατροπής των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου 

με βιομάζα (ξύλο, πέλλετ, δασικά και γεωργικά υπολείμματα κλπ) με τεχνολογία 

που μειώνει στο ελάχιστο την εκπομπή μικροσωματιδίων. Οφέλη στην 

απασχόληση και στη βιώσιμη διαχείριση των δασών.  

 

Προτάσεις σε τοπικό επίπεδο 
 Επεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε όλα τα δημοτικά κτίρια,  σχολεία, 

γυμναστήρια και στάδια, ΖΕΠ κλπ. Ηλιακές και πράσινες στέγες, λευκές 

ταράτσες, βιοκλιματικές τεχνικές, σύγχρονες μονώσεις, πρέπει να μπουν για καλά 

στη ζωή του δήμου και των πολιτών. 

 Εξορθολογισμός του δημοτικού φωτισμού, συστήματα BMS, έξυπνοι μετρητές  

 Εξοικονόμηση στις μεταφορές, προώθηση των βιοκαυσίμων, βελτιώσεις στο 

στόλο δημοτικών οχημάτων (σύμφωνα το ΣΔΑΕ), ενίσχυση της πεζή 

μετακίνησης και ποδηλατοκίνησης (βλ. κεφάλαιο μεταφορών). 

 Οικολογικές μεταφορές με την εκπόνηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένου 

κυκλοφοριακού σχεδιασμό που θα στοχεύει στην μείωση της κίνησης των 

αυτοκινήτων. 

 

Να συμπληρωθούν και με άλλες προτάσεις, α) με βάση τα όσα λέμε παραπάνω 

για όλη τη χώρα β) με βάση τις προτάσεις του ΣΔΑΕ για την Κοζάνη.  

 

 



Όσοι συμφωνούμε στην «ενεργειακή επανάσταση» ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας 
 
Τα παραπάνω έργα και  δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Τοπικό Πόρο, 

το  ΕΣΠΑ, το «Εξοικονομώ» (Στο τελευταίο υπάρχει μεγάλο κονδύλιο αποκλειστικά 

για τους ΟΤΑ).  

Ο συντονισμός όλων αυτών των ενεργειών με στόχο έναν πράσινο δήμο χαμηλών 

εκπομπών CO2 και ενεργειακά αποδοτικό απαιτεί προφανώς αλλαγή φιλοσοφίας στο 

Δήμο και ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ των αντίστοιχων Υπηρεσιών του. (Οι προτάσεις μας 

εδώ link). To λινκ να συνδέει στο κεφάλαιο «Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Δήμος ….»  

 

 

3. Για μια πράσινη μεταλιγνιτική περίοδο  
 

Το δίλημμα «ή λιγνίτης ή χάος» είναι πλαστό.  Οι τεράστιες κλιματικές 

καταστροφές (που τις βιώνουμε  μέχρι τώρα στους δέκτες των τηλεοράσεων, αλλά 

πλέον χτυπούν και την πόρτα μας), μας υποχρεώνουν να δώσουμε μια απάντηση 

καθαρή και άμεση. Σε πολλές χώρες του κόσμου  που μείωσαν την παραγωγή 

άνθρακα υπήρξε σχεδιασμένη μετάβαση στη νέα εποχή με πρόνοια για τις περιοχές 

που ζούσαν από τα ανθρακωρυχεία (κίνητρα, νέες καινοτόμες δραστηριότητες για 

αναπλήρωση των χαμένων θέσεων εργασίας, αντισταθμιστικά οφέλη).  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα του πρώην ανθρακωρυχείου του 

Zolder στη Φλάνδρα (coal mine at Heusden-Zolder) που έκλεισε το 1992 και 

μεταμορφώθηκε το 2002 σε ένα κέντρο κατασκευών εμβαδού 10.000 m2 με συνολικό 

κόστος 5.827.853 € εκ των οποίων τα 1.748.356 προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επίσης, το 2011 ανακοινώθηκε ότι το πρώην 

ανθρακωρυχείο του Houthalen στη Φλάνδρα θα μετασχηματιστεί σε κέντρο για 

καθαρές τεχνολογίες (επένδυση 5,1 εκατομμυρίων €) με κονδύλια ευρωπαϊκά, του 

δήμου και ιδιωτών.  (Houthalen to be transformed into GreenVille). Τονίζεται βέβαια πως τα ορυχεία 

αυτά ήταν υπόγεια με αποτέλεσμα η επιβάρυνση του τοπίου και των εδαφών να είναι 

αμελητέα σε σχέση με τα δικά μας στο ΛΚΔΜ.  

Αλλά και σε ανοιχτά ορυχεία της Ευρώπης υπήρξαν πράσινα σχέδια που τα 

μεταμόρφωσαν από μαύρες τρύπες σε «παράδεισους» απασχόλησης με βάση τις 

καθαρές τεχνολογίες. Στα πρώην ορυχεία της  Λουσατίας (Αν. Γερμανίας) λειτουργεί 

το μεγαλύτερο «εργοστάσιο» δημιουργίας νέων τοπίων & ιστορικών κτισμάτων 

και αναγέννησης βιομηχανικών περιοχών (Ι. Καλαιτζίδου 2009). Με 25 

εξειδικευμένα έργα ανασταίνουν τη νεκρή γη και αναπλάθουν την ιστορία τους. 

Δένουν το παλιό με το καινούριο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα 

αποκατάστασης στην Ευρώπη. Μεταμόρφωσαν τον τόπο τους  από «μαύρο 

πρόβατο» σε ΖΗΛΕΥΤΟ  επιχειρηματικό - τεχνολογικό -τουριστικό  προορισμό.   

 

Κι εμείς εδώ τι κάνουμε ; Κολλημένοι στο σλόγκαν «Ανάπτυξη +  δουλειά = ΔΕΗ 

+ΔΕΗ +ΔΕΗ +ΔΕΗ..», αδυνατούμε να κάνουμε το άλμα προς το μέλλον και 

υποθηκεύουμε τη βιωσιμότητα του τόπου και των επόμενων γενιών. Επιμένουμε στη 

μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη, παρότι αυτή μας οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο. 

(Είναι γνωστό ότι μέχρι το 2020 θα κλείσουν οι μισές μονάδες της ΔΕΗ, ως 

ρυπογόνες, γεγονός που απειλεί με οικονομική κατάρρευση τον άξονα Κοζάνης – 

Πτολεμαίδας – Αμυνταίου). Παρότι τα καμπανάκια για τα ορυκτά καύσιμα  ηχούν 

από το 1990 (Ρίο, Κιότο), η ηγεσία του τόπου, κεντρική και τοπική, δεν δρομολόγησε 

μια πολιτική σταδιακής απεξάρτησης από το λιγνίτη και ανάπτυξης των ΑΠΕ. Έτσι  

Πορευόμαστε «ξυπόλητοι» στη μεταλιγνιτική εποχή, αφού : 

 δεν υπάρχει ενιαίο συνεκτικό σχέδιο και κονδύλια για τη μεταλιγνιτική περίοδο, 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/visit_pv_heusden_090629v3.pdf
http://www.lrm.be/news/former-mining-building-houthalen-to-be-transformed-into-greenville-centre-for-cleantech


 έχουμε σκορπίσει τον Τοπικό Πόρο και δε ζητήσαμε πρόσθετα χρηματοδοτικά 

μέσα, 

 «αγοράζουμε» συνέχεια χρόνο και μεταθέτουμε τα περιβαλλοντικά χρέη στις 

επόμενες γενιές  

Εν κατακλείδι ακολουθήσαμε και ακολουθούμε την ίδια καταστροφική συνταγή με 

την ελληνική οικονομία. 

 

3.1. Πράσινο 20ετές σχέδιο / Χρηματοδότηση / 
αντισταθμιστικά οφέλη  

 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

 

Τα Λιγνιτικά κέντρα της χώρας στη Δυτ. Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη 

χρειάζονται μια σχεδιασμένη μεταλιγνιτική διέξοδο, με καθορισμό του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος των απαλλοτριωμένων εδαφών της ΔΕΗ (επαναπόδοση σε Πολιτεία-

ΟΤΑ), με συγκριμένα σχέδια αποκατάστασης των διαβρωμένων εδαφών, 

χωροθέτησης νέων επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθιέρωσης 

ως νέων τουριστικών προορισμών (βιομηχανικός τουρισμός, «εργοστάσια» νέων 

τοπίων κλπ.). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία και να 

υπάρξει ανάλογη χρηματοδότηση.  

Συγκεκριμένα, για το ενεργειακό λεκανοπέδιο του ΛΚΔΜ χρειαζόμαστε επειγόντως: 

 Ένα πράσινο αναπτυξιακό Σχέδιο 20ετίας  

 Διεθνή διαγωνισμό και χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση του  

 Ένταξη στον πρόγραμμα της γνωστής μας πρότασης για δημιουργία 3.000 

θέσεων (1500 για την επαρχία Κοζάνης) link στην κατασκευή πράσινου 

ενεργειακού εξοπλισμού  

 Καθορισμό ιδιοκτησιακού των 250.000 απαλλοτριωμένων στρεμμάτων της ΔΕΗ  

 Διακριτό ρόλο Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης, ΔΕΗ και ιδιωτών 

 

Χρηματοδότηση του Σχεδίου. 

 Έχουμε προτείνει, (αλλά χωρίς ποτέ να εισακουστούμε από τους τοπικούς άρχοντες), 

πέντε πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν τη μορφή πράσινων φόρων ή 

τελών ή αντισταθμιστικών παροχών: 

 1) Φόρος στερεών καυσίμων. Ο λιγνίτης ως μη ανανεώσιμος ορυκτός πόρος 

έπρεπε να φορολογείται, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα ορυκτά, αδρανή και 

μεταλλεύματα. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος του φόρου αυτού έπρεπε να 

αποδίδεται στις λιγνιτοφόρες περιοχές, από το υπέδαφος των οποίων εξορύσσεται. Η 

ΔΕΗ, με την κάλυψη της Κυβέρνησης, απαλλάσσεται από τον φόρο στερεών 

καυσίμων, γεγονός που αντίκειται στους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού αλλά και 

στην αρχή της αειφορίας. Παράλληλα, στερεί στο κράτος και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση έναν πρόσθετο πόρο, που θα μπορούσε να στηρίξει πράσινες 

παραγωγικές πρωτοβουλίες στις φθίνουσες και υποβαθμισμένες περιοχές των 

λιγνιτωρυχείων. Ζητούμε να θεσμοθετηθεί ο φόρος στερεών καυσίμων, ο οποίος θα 

δώσει ένα επιπλέον έσοδο στην τοπική κοινωνία της τάξης των 80-100 εκ. €. 

2) Εξωτερικό (external) ή περιβαλλοντικό κόστος του λιγνίτη. Πρόκειται για 

την οικονομική ζημιά που προκαλεί η ηλεκτροπαραγωγή στο περιβάλλον, την υγεία, 

τους φυσικούς πόρους (νερά, εδάφη) και το κλίμα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν 

προβλέπει την ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στο κόστος της παραγομένης 

Kwh, αλλά είναι καιρός να γίνει αυτό για όλες τις πηγές που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβατικές και ανανεώσιμες. Έτσι, τα ρυπογόνα και 

http://wp.me/pZU6t-2j


μη ανανεώσιμα καύσιμα θα παύσουν να «επιδοτούνται κρυφά» (μέσω της 

καταστροφής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων), ενώ το καταβαλλόμενο 

εξωτερικό κόστος θα χρηματοδοτεί κατά ένα μέρος του την ανάταξη του φυσικού 

κεφαλαίου και της φέρουσας ικανότητας των ηλεκτροπαραγωγών περιοχών, καθώς 

και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Αν υπολογίσουμε σωρευτικά το εξωτερικό κόστος 

τότε το κονδύλι που προκύπτει είναι τεράστιο. Με βάση σχετικές εκτιμήσεις και 

δείκτες, το συνολικό ποσό που «υπεξαιρέθηκε» από το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. 

Μακεδονίας ως «φυσικό κεφάλαιο» την τελευταία εικοσαετία (1990-2010) είναι της 

τάξης των 5 δις (!) ή 250 εκ. €/έτος, χωρίς να υπολογίζεται αυτό που αντιστοιχεί στην 

εκπομπή θερμοκηπιακών αερίων και των ανάλογων κλιματικών καταστροφών. Σε 

πρώτη φάση πρέπει να συνταχτεί αντικειμενική μελέτη υπολογισμού του εξωτερικού 

κόστους, και στη συνέχεια να αποδοθεί ένα μέρος του για έργα ανάταξης του 

φυσικού κεφαλαίου και επενδύσεις της μεταλιγνιτικής περιόδου. 

3) Τριπλασιασμός του Τοπικού Πόρου (315 εκ. € /έτος για την Π.Ε. 

Κοζάνης). Το αντίστοιχο τέλος που καταβάλλεται σε περιοχές που εγκαθίστανται 

ανεμογεννήτριες είναι 2,7%, ενώ εμείς είμαστε καθηλωμένοι (με ευθύνη και των 

δημάρχων/νομαρχών) στο 0,4%!  

4) Τέλος απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων. Είναι ουσιαστικά μια «κοινωνική 

αντιπαροχή» που δίνει το κράτος, καθώς το κλείσιμο μιας μονάδας προκαλεί απώλεια 

θέσεων εργασίας. Παρόμοια μέτρα ισχύουν και σε άλλες χώρες, οι οποίες 

αναγνωρίζουν ότι η στροφή μιας περιοχής στο κάρβουνο προκαλεί: α) συρρίκνωση 

άλλων δραστηριοτήτων (τουρισμό-γεωργία), β) απώλεια τεχνογνωσίας σε αυτούς 

τους τομείς, γ) αποξένωση από τις αγορές, γεωργικές-τουριστικές κλπ. Εκτός αυτού, 

οι περιοχές αυτές διαμορφώνουν ένα ανθρώπινο δυναμικό μονόπλευρα 

προσανατολισμένο στη βιομηχανία του άνθρακα, και μετά καλούνται να το 

«αναμορφώσουν», ώστε να επανασυνδεθούν με άλλους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας που είχαν εγκαταλείψει. Το σχετικό κονδύλι πρέπει να είναι ανάλογο 

με την ισχύ της μονάδας που κλείνει. 

5) Πρόσθετα κίνητρα (δάνεια, επιδοτήσεις) και ευρωπαϊκά προγράμματα για 

χωροθετήσεις πράσινων έργων και αναπλάσεις σε ανθρακικές περιοχές, καθώς και 

ιδιωτικά κεφάλαια, αμιγή ή σε σύμπραξη με δημόσιο τομέα. 

 
Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη τόπος να ζεις) δημοσιοποίησε με κάθε τρόπο αυτές τις προτάσεις 

της. Ο επικεφαλής μας Λ. Ιωαννίδης υπέβαλε ως δημοτικός σύμβουλος αναλυτική εισήγηση με 

τεχνικά – οικονομικά - βιβλιογραφικά στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο το Μάη του 2011. 

Τίτλος «Τρόποι χρηματοδότησης της μεταλιγνιτικής περιόδου». Δυστυχώς η εισήγηση αυτή 

(link), αν και έγινε ομόφωνα αποδεκτή, παραπέμφθηκε όπως και άλλες στις καλένδες.   

  

Δημιουργία 3000 θέσεων στην κατασκευή πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού  

 

Αναπόσπαστο μέρος του πράσινου σχεδίου αποτελεί και η πρόταση αυτή. 

Υποβλήθηκε προ τριετίας στον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό και αφορά στη 

δημιουργία 3000 πράσινων θέσεων εργασίας στην Π.Ε Κοζάνης στον τομέα της 

κ α τ α σ κ ε υ ή ς  (όχι εγκατάστασης) Πράσινου Ενεργειακού Εξοπλισμού για ΑΠΕ, 

δηλαδή στην κατασκευή πάνελς φωτοβολταϊκών, φτερωτών και άλλων εξαρτημάτων 

ανεμογεννητριών κλπ. Οι υπολογισμοί των θέσεων εργασίας κατά τομέα βασίστηκαν 

σε αξιόπιστα σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ και σε δείκτες έντασης εργασίας από 

ανάλογη εργασία της Green Peace για την Ελλάδα (Greenpeace, Πράσινη Ανάπτυξη και 

νέες θέσεις εργασίας, Μάιος 2009). Με βάση τους υπολογισμούς αυτούς η κατανομή των 

θέσεων αυτών κατά τομέα έχει ως εξής 

 Εξοπλισμός Ανεμογεννητριών: 1730 θέσεις 

 Εξοπλισμός Φωτοβολταικών: 630 θέσεις 

http://protovouliadk.files.wordpress.com/2012/11/ceb4cf84-cf87cf81ceb7cebcceb1cf84cebfceb4-ceb5cf81ceb3ceb1cebbceb5ceb9ceb1-cebcceb5cf84ceb1cebbceb9ceb3cebd-cf80ceb5cf81ceb9cebfceb4.pdf


 Εξοπλισμός Ηλιοθερμικών:  560 θέσεις  

Οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες κατασκευής του εν λόγω εξοπλισμού θα χωροθετηθούν 

κατά προτεραιότητα στους πληττόμενους νομούς (Κοζάνης-Φλώρινας-Αρκαδίας) με 

παράλληλη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων (δάνεια, επιδοτήσεις). 

Η υλοποίηση της πρότασης αυτής, πέραν των 3.000 θέσεων, δημιουργεί και 

σημαντικά πρόσθετα οφέλη: 

1. μειώνει την εκροή συναλλάγματος, που δαπανάται για την αγορά πράσινου 

ενεργειακού εξοπλισμού από άλλες χώρες 

2. έχει εξαγωγικές δυνατότητες και βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο με τις 

γειτονικές χώρες  

3. μεταφέρει και αφομοιώνει τεχνολογία και τεχνογνωσία  

4. δημιουργεί πρόσθετες (έμμεσες) θέσεις απασχόλησης (έρευνα, 

υποστηρικτικές βιοτεχνίες, κλπ.) 

ΣΗΜ.: Οι 3.000 πράσινες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν στις θέσεις που δίνουν έξι 

μεγάλες μονάδες της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ορυχείων. 
 

Σχετικές πρωτοβουλίες της Δημοτικής Κίνησης στο θέμα αυτό:  

 Δημοτικό πρόγραμμα 2010 link 

 Επιστολή προς Ζερβό: Να γίνει στην Κοζάνη το εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών 

ΔΕΗ  & Sinovel  

Σε μια τέτοια προοπτική πράσινων επενδύσεων η ΔΕΗ δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη. 

Πρέπει να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο από την «πίτα», συμμετέχοντας στην ίδρυση 

μιας επιχείρησης κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Μια τέτοια 

διέξοδος διευρύνει τον κύκλο και το αντικείμενο των εργασιών της ΔΕΗ και δίνει μια 

πράσινη διέξοδο στην τοπική απασχόληση. Η μορφή της νέας επιχείρησης μπορεί να 

είναι μικτή, με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ και εταίρους τους ΟΤΑ ή/και ιδιώτες, καθώς 

και έναν ξένον οίκο μεταβατικά για τη μεταφορά της τεχνολογίας. 

Όσοι πιστεύουν ότι η προοπτική της περιοχής μας έχει κι άλλο χρώμα εκτός από το 

μαύρο του λιγνίτη, ας στηρίξουν στην πράξη μια τέτοια πράσινη πρόταση.  

Ιδού η Ρόδος... 

 

 

4. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Δήμος  για να καλύψει το 
χαμένο έδαφος 

 
1) Οργάνωση και Ενεργειακό Σχέδιο  

Εφόσον ο Δήμος Κοζάνης επιθυμεί πράγματι να γυρίσει σελίδα στο ενεργειακό και 

να μετατρέψει την Κοζάνη σε πόλη χαμηλών εκπομπών CO2, οφείλει:  

1) να αλλάξει  φιλοσοφία, να αποκηρύξει τις απαράδεκτες παλιότερες δηλώσεις «ότι 

δεν μας ενδιαφέρει η καταστροφή του κλίματος”, και να πάψει να υποστηρίζει την 

εγκατάσταση νέων λιγνιτικών μονάδων.  

2) Να αναδιοργανώσει και να ενισχύσει τη Δημοτική Υπηρεσία Ενέργειας, θέτοντας 

ως άμεσους στόχους :  

 τη σύνταξη μακροχρόνιου Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης (ΤΕΣΔ)  

 την αναζήτηση των απαιτούμενων πόρων  

 την  παροχή τεχνικής βοήθειας στους πολίτες  

 την ευαισθητοποίηση & συμμετοχή της κοινωνίας. 

 

http://protovouliadk.wordpress.com/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1/


Τα ΤΕΣΔ εφαρμόζονται σε δήμους όλου του κόσμου. Καλύπτουν τους τρεις 

βασικούς τομείς κατανάλωσης (οικιακό, εμπορικό, μεταφορές) και περιλαμβάνουν 

μετρήσεις, προβλέψεις, μέτρα, σύστημα παρακολούθησης, δείκτες αξιολόγησης. Οι 

Φιλανδοί (Helsinki) ξεκίνησαν τα ΤΕΣΔ το 1993, οι Βρετανοί (Bristol, Leeds, 

Manchester) το 2007. Στην Κοζάνη η πρώτη προσπάθεια ήρθε με μεγάλη 

καθυστέρηση (2013). Εκπονήθηκε ενεργειακό σχέδιο στα πλαίσια του Συμφώνου 

Δημάρχων ΣΔΑΕ. Παρά τις ελλείψεις του και την υποκριτική του στάση στο θέμα 

των εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ το ΣΔΑΕ είναι ένα βήμα. Αρκεί να μη μείνει στα 

χαρτιά, όπως τόσες άλλες μελέτες. 

 

 
2) Πολιτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες  

2.1 Η σύνταξη και διεκδίκηση ενός επικαιροποιημένου Συμφώνου τριμερούς 

συνεργασίας (Δήμος- κράτος – ΔΕΗ) είναι βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθούν 

και να χρηματοδοτηθούν μερικοί από τους βασικούς στόχους του Δήμου, ειδικά στον 

τομέα παραγωγής ΑΠΕ.  Παραδείγματα :  

α) Κοινές επιχειρήσεις παραγωγής ΑΠΕ. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ήδη ανακοινώσει 

εδώ και τρία χρόνια ότι σχεδιάζει συνεργασίες με ΟΤΑ για την ανάπτυξη ΑΠΕ, ενώ 

εκτός από τη ΔΕΗ και άλλες ιδιωτικές εταιρείες κάνουν κρούσεις σε δήμους. Εμείς 

εδώ τι κάνουμε ;  

β) Κοινή επιχείρηση κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με ΔΕΗ. Σχετική 

πρόταση έχουμε υποβάλει  στον κ. Ζερβό. Μπορεί να υπάρξει και τριμερές σχήμα. 

(βλ. εδώ πρόταση της Δημοτικής Κίνησης για την κατασκευή ανεμογεννητριών σε 

συνεργασία με ΔΕΗ και Sinovel). 

2.2 Φυσικό αέριο και ο νέος αγωγός ΤΑΡ. Ο δήμος Κοζάνης οφείλει να ξεπεράσει 

την ολιγωρία που έδειξαν οι ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας στο θέμα αυτό. Ο αγωγός 

αερίου περνά «δίπλα» μας και οφείλαμε να πιέσουμε να συμπεριληφθούν στη 

σύμβαση  συνδετήριοι αγωγοί και παροχές προς ΔΕΗ και γειτνιάζοντες δήμους. 

Οφέλη: αύξηση απόδοσης μονάδων ΔΕΗ & περιβαλλοντική ανακούφιση, διείσδυση 

στον οικιακό-επιχειρηματικό τομέα, θέσεις εργασίας) 

2.3 Κοινωνική ευαισθητοποίηση στα ενεργειακά.  Ένας από τους κύριους ρόλους 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αυτός του συμβούλου και εμψυχωτή της τοπικής 

κοινωνίας. Η «ενεργειακή επανάσταση» δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογιών. 

Χρειάζεται να «ανασκουμπωθεί» όλη η κοινωνία. Μείωση σπατάλης στο σπίτι 

(φωτισμός, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης κ.α) στην εργασία, στη δημόσια ζωή. Η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν αφορά μόνον τους μαθητές, αλλά όλους τους 

πολίτες. Θέλουμε πολύ φροντιστήριο και προπόνηση για να αλλάξουμε ενεργειακή 

συμπεριφορά. Ο Δήμος πρέπει άμεσα να εκπονήσει Σχέδιο ευαισθητοποίησης και 

συμμετοχής των πολιτών στα περιβαλλοντικά δρώμενα με στοχευόμενες δράσεις σε 

ομάδες πολιτών (π.χ οδηγοί και eco-driving, κοινή χρήση ΙΧ αυτοκινήτων car sharing 

κλπ)   

 
3) Πράσινες προμήθειες και συμβάσεις. 

Η προμήθεια υλικών και συσκευών με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μικρό 

οικολογικό αποτύπωμα είναι πλέον ρουτίνα για αρκετούς πράσινους δήμους της 

Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι κι εδώ πίσω, όπως και ο Δήμος Κοζάνης. Χρειάζεται 

πολιτική βούληση και εκπαίδευση του προσωπικού για να αλλάξουν τα πράγματα. 

Τεχνογνωσία υπάρχει έτοιμη στο διαδίκτυο.   

Δύο παραδείγματα: 

α) Η πολιτεία Φόραλμπεργκ της Αυστρίας αποτελείται από 96 μικρές κοινότητες που 

δεν διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες αγορών, ούτε ειδικούς σε θέματα 

περιβάλλοντος. Για να επιτύχουν την προμήθεια πράσινων προϊόντων και 



υπηρεσιών σε αυτές τις συνθήκες δημιούργησαν σε πρώτη φάση οικολογικές 

προδιαγραφές για προϊόντα και υλικά γραφείου. Αυτές οι οδηγίες είναι διαθέσιμες 

στο διαδίκτυο http://www.voralberg.at 

β) Intelligent Energy for Europe. Είναι πρόγραμμα που συμμετέχει και το ελληνικό 

ΚΑΠΕ. Κύριος στόχος η διασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς για προϊόντα και 

εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. (Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, 

φωτοαντιγραφικά, συστήματα θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, φωτεινοί 

σηματοδότες, κ.ά.) μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

 

5. “Επίδομα μόνωσης” η εναλλακτική στο επίδομα 

θέρμανσης  

Η Πολιτεία προσπαθεί μέσω του επιδόματος θέρμανσης να απαλύνει τις 

εξοντωτικές επιπτώσεις που προκαλεί το ακριβό πετρέλαιο και η ανύπαρκτη 

ενεργειακή πολιτική της. Πριμοδοτεί εν μέρει το πετρέλαιο αντί να στραφεί έγκαιρα 

στις εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης των κτιρίων, που είναι πιο οικονομικές και 

φιλο-περιβαλλοντικές. 

Ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της ενέργειας της χώρας, η οποία 

παράγεται κυρίως από ορυκτά καύσιμα. Αν αναλογισθούμε ότι αυτό συμβαίνει σε μια 

χώρα με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και το δεύτερο αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη, 

τότε η ανάγκη εισαγωγών τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου για 

την κάλυψη των αναγκών μας αποτελεί πολιτική ηλιθιότητα. Οι εισαγωγές 

πετρελαίου αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα του ελλείμματός πληρωμών της 

Ελλάδας.  

Με τη σωστή σχεδίαση των μονώσεων και με τις αρχές της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής μπορεί να καλυφθεί από τον ήλιο το 60-70% των αναγκών των 

κτιρίων.  

Θα έπρεπε συνεπώς η Κυβέρνηση να κατευθύνει τους πολίτες σε αυτή την 

επιλογή παρέχοντας ως επιπλέον κίνητρο, πέραν των γνωστών προγραμμάτων 

εξοικονόμησης, κι ένα «επίδομα μόνωσης» αντί του επιδόματος θέρμανσης. Το 

επίδομα μόνωσης θα δίνεται κατά προτεραιότητα στις ορεινές – ημιορεινές περιοχές 

και στα φτωχά νοικοκυριά. Επειδή βέβαια οι ανάγκες θέρμανσης για πολλά σπίτια 

είναι πιεστικές θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο σημερινό επίδομα 

πετρελαίου και στο επίδομα μόνωσης που πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του πρώτου. 

Για όποιον έχει την ευχέρεια να επιλέξει τη μόνωση η απόσβεση της επένδυσης (αν 

συνυπολογίσουμε και τα σχετικά δάνεια και τα επιδοτούμενα προγράμματα θα είναι 

πέντε περίπου χρόνια). Τα οφέλη μεγαλύτερα για τα νοικοκυριά, αφού με τη μόνωση 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερη και μακροχρόνια οικονομία σε σχέση με την επιδότηση του 

πετρελαίου, αλλά και για την οικονομία και τα δημοσιονομικά του κράτους.  

Πράγματι με το επίδομα μόνωσης θα δουλέψει η οικοδομή, θα εισπράξει το ΦΠΑ των 

σχετικών εργασιών - υλικών το κράτος, θα μειωθούν οι εισαγωγές πετρελαίου, θα 

βελτιωθεί το περιβάλλον και η «τσέπη» μας, θα αναπτυχθεί η σχετική τεχνογνωσία-

έρευνα. 

Κι όμως όλοι οι δήμοι, περιφέρειες και τα περισσότερα κόμματα αδιαφορούν για 

αυτή τη λύση και πλειοδοτούν λαϊκιστικά στο ποιος θα ζητήσει φθηνότερο πετρέλαιο 

θέρμανσης. Γενικά οι επιδοματικές πολιτικές των φυσικών πόρων είναι μεγάλο 

λάθος, αφού ουσιαστικά «παγώνουν» την εξοικονόμηση και τις εναλλακτικές λύσεις 

που μπορούν να έχουν μεγαλύτερο όφελος στο πορτοφόλι μας. 

http://www.voralberg.at/


Κατά συνέπεια, ο  Δήμος Κοζάνης πρέπει να ηγηθεί μιας καμπάνιας σε όλη τη 

Δυτική Μακεδονία για τη διεκδίκηση του επιδόματος μόνωσης, ενημερώνοντας 

και κινητοποιώντας  τις ΤΕΔΚ και τους πολίτες.  

 

6. Καλές πρακτικές και παραδείγματα από δήμους 
και ομάδες πολιτών από όλο τον κόσμο  

 
 15.000 πράσινες θέσεις εργασίας δημιούργησαν 170 ΟΤΑ στην Αυστρία. 
       Περισσότερα .. 
 

 Το Μόναχο σκοπεύει το 2025 να παράγει από ΑΠΕ όλη την ηλεκτρική 
ενέργεια που θα καταναλώνει. 
Περισσότερα .. 
 

 8 Πολιτείες των ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία να έχουν το 2025 στους 
δρόμους τους 3,3 εκατομμύρια οχήματα μηδενικών εκπομπών 
Περισσότερα 

 

 Το 83% όσων ψήφισαν στο σχετικό δημοψήφισμα στο Βερολίνο ζήτησαν 
από το Δήμο να αναλάβει τη διαχείριση του δικτύου ηλεκτρισμού της 
πόλης. Καθώς όμως αποτελούσαν το 24,1% του συνόλου των 
ψηφοφόρων, το αποτέλεσμα δεν είναι δεσμευτικό (χρειάζεται θετική ψήφος 
από το 25% του συνόλου).  

      Περισσότερα 

 
 Ακολουθώντας το παράδειγμα εκατοντάδων Δήμων στη Γερμανία, οι 

πολίτες του Boulder στο Colorado αποφάσισαν να αγοράσει ο Δήμος το 
δίκτυο ηλεκτρισμού της πόλης 
Περισσότερα 
 

 Τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη πλωτή ανεμογεννήτρια στα ανοικτά της 
Φουκουσίμα.  

     Περισσότερα 

 
 Vauban: μια γειτονιά για τον 21ο αιώνα. Περισσότερα 

 
 Διαδραστική ιστοσελίδα της ΕΕ με πλήθος πληροφοριών για την 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε καθημερινό επίπεδο: 
http://www.generationawake.eu/el/ 
 

 Η θαυμαστή εμπειρία Δήμων στη Γερμανία και αλλού που δεσμεύονται να 
βασίζονται σε 100% ΑΠΕ.  
Περισσότερα 

 
 Η Περιφέρεια της Φουκουσίμα αποφάσισε να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη 

με 100% ΑΠΕ το 2040.  
Περισσότερα 
 

 Η Δανία μπορεί και καλύπτει το 100% της κατανάλωσής της από αιολικά 
πάρκα τις ώρες που φυσά πολύ, εισάγοντας μάλιστα πλεόνασμα αιολικής 
παραγωγής από τη Γερμανία, εξάγοντας ενέργεια στη Νορβηγία και τη 

http://protovouliadk.files.wordpress.com/2014/03/15000-ceb8ceadcf83ceb5ceb9cf82-ceb5cf81ceb3ceb1cf83ceafceb1cf82-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cf85cf83cf84cf81ceafceb1.pdf
http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/11/07/mayors-voices-munich-mayor-hep-monatzeder/
http://cleantechnica.com/2013/10/24/8-us-states-target-3-3-million-electric-vehicles-on-the-road-by-2025/
http://cleantechnica.com/2013/10/24/8-us-states-target-3-3-million-electric-vehicles-on-the-road-by-2025/
http://cleantechnica.com/2013/10/24/8-us-states-target-3-3-million-electric-vehicles-on-the-road-by-2025/
http://www.germanenergyblog.de/?p=14675
http://www.greentechmedia.com/articles/read/boulder-moves-one-step-closer-to-localizing-the-electric-grid
http://energytransition.de/2014/02/vauban-21st-century-district/
http://www.generationawake.eu/el/
http://100ee.deenet.org/fileadmin/redaktion/100ee/Downloads/broschuere/Good-Practice_Broschuere_Inhalt_Web.pdf
http://100ee.deenet.org/fileadmin/redaktion/100ee/Downloads/broschuere/Good-Practice_Broschuere_Inhalt_Web.pdf
http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=40


Σουηδία. Δείτε πχ στιγμιότυπο του συστήματος ηλεκτρισμού το βράδυ της 
3 Νοεμβρίου.  
Περισσότερα 

 
 Τα «παθητικά σπίτια» που κοστίζουν μόνο 20 λίρες το χρόνο για τη 

θέρμανσή τους. Παραδείγματα παθητικών σπιτιών ανά τον κόσμο.  
Περισσότερα 
 

 Το Αμβούργο σχεδιάζει δίκτυο πράσινων χώρων που θα καλύπτουν το 
40% της πόλης.  
Περισσότερα 
 

 Πράσινες συμβάσεις και προμήθειες από τους Δήμους 
Περισσότερα 
 

 Παραδείγματα καλών πρακτικών για τον περιορισμό των εκπομπών του 
θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ενέργειας και των πράσινων προϊόντων. 
Περισσότερα 

 

  

https://twitter.com/tkromm/status/398896551948333056/photo/1/large
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/01/cutting-energy-bills-oldham-passivhaus
http://www.theguardian.com/sustainable-business/hamburg-answer-to-climate-change?CMP=twt_fd
http://protovouliadk.files.wordpress.com/2014/03/cf80cf81ceaccf83ceb9cebdceb5cf82-cf83cf85cebcceb2ceaccf83ceb5ceb9cf82-cebaceb1ceb9-cf80cf81cebfcebcceaeceb8ceb5ceb9ceb5cf82-ceb1cf80.pdf
http://protovouliadk.files.wordpress.com/2014/03/cf80ceb1cf81ceb1ceb4ceb5ceb9ceb3cebcceb1cf84ceb1-cebaceb1cebbcf89cebd-cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8ecebd-ceb3ceb9ceb1-cf84cebfcebd1.pdf

