
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η περιοχή της Κοζάνης, «πλήρωσε» το αντίτιμο της «ανάπτυξης» όλης της χώρας και της πρόσκαιρης τοπικής

«αναγέννησης» με:
�� Δέσμευση μεγάλων περιοχών (οικιστικών & αγροτικών εκτάσεων) για εξόρυξη
�� Μετεγκαταστάσεις οικισμών και καταστροφή των κοινωνικών δομών αυτών
�� Διαρκή ρύπανση της ατμόσφαιρας (υπερβάσεις σωματιδίων 30-50% κάθε χρόνο)
�� Σοβαρά προβλήματα υγείας του πληθυσμού (αλλεργίες, βρογχίτιδες, καρκίνοι διπλάσιοι από το

κανονικό)
�� Καταστροφή της υδροφορίας
�� Καταστροφή γενικότερα του περιβάλλοντος

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΑΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής μέσω της μονοκαλλιέργειας του λιγνίτη έχει ξεπεραστεί. Αποτελεί μύθο

το επιχείρημα περί « » (υπολογίζοντας το περιβαλλοντικό κόστος, η λιγνιτική κιλοβατώραφτηνού λιγνίτη

50 % ακριβότερη από την αιολική).

Ο λιγνίτης ωστόσο παραμένει εθνικός φυσικός πόρος. Η υπερεκμετάλλευση του όμως μέχρι σήμερα και η

επιδεικτική άρνηση της πολιτείας να στραφεί έγκαιρα σε άλλες μορφές ενέργειας, δημιούργησε την εκρηκτική

κατάσταση στη περιοχή μας.

Διεκδικούμε:
�� Τη δραστική μείωση της εξόρυξης-παραγωγής λιγνίτη, σταδιακή απεξάρτηση από το ορυκτό αυτό

καύσιμο (παράταση του χρόνου εξάντλησης των αποθεμάτων) και αντικατάστασή του με άλλες μορφές

ενέργειας.

�� Την ένταξη της περιοχής μας στην πράσινη ενεργειακή επανάσταση (ΑΠΕ + εξοικονόμηση).

�� Την εκμετάλλευση της διέλευσης του φυσικού αερίου (ΤΑΡ), για μονάδες της ΔΕΗ, την διείσδυση στον

οικιακό-επιχειρηματικό τομέα και δημιουργία θέσεων εργασίας.

�� Στρατηγικό σχεδιασμό για τη μεταλιγνιτική περίοδο, που θα περιλαμβάνει νέο χωροταξικό σχέδιο,

αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, με έμφαση στη καινοτομία, τη βιομηχανική-

βιοτεχνική δραστηριότητα και τον αγροτικό τομέα.

Προτείνουμε:

1. Ωςάμεσαμέτρα:

�� Την πλήρη τήρηση των όρων περιβαλλοντικής λειτουργίας των Λιγνιτωρυχείων και των Μονάδων
παραγωγής.

�� Νομοθετημένη δέσμευση του ελληνικού Δημοσίου και τη συμμετοχή της Τ.Α. για την πλήρη και
ορθολογική αποκατάσταση των εδαφών και την απόδοσή τους στους τοπικούςΔήμους.

�� Την ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου μας στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό (λιγνιτική
ηλεκτροπαραγωγή). Σε αυτόν περιλαμβάνονται και οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών.

Με βάση αυτές τις αρχές θα συνεργαστούμε και με τους υπόλοιπους ενεργειακούςΔήμους τηςΔ. Μακεδονίας.

2. Για τηΜεταλιγνιτικήπερίοδο:
20ετές πράσινο σχέδιο μετάβασης με καθορισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (επαναπόδοση εδαφών), με:
�� Συγκεκριμένο σχεδιασμό για αποκατάσταση των διαβρωμένων εδαφών και επαναπόδοσή τους στις

τοπικές κοινωνίες με νέες χρήσεις
�� Χωροθέτηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και ειδικών τουριστικών προορισμών

(βιομηχανικός τουρισμός κλπ).
�� Ανάπτυξη κλάδου κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με πιθανή σύμπραξη τηςΔΕΗ.

3. Για τη χρηματοδότηση:

�� Θεσμοθέτηση φόρου στερεών καυσίμων ~110 εκ.

�� Υπολογισμό και του εξωτερικού κόστους του λιγνίτη

�� Τριπλασιασμό του Πόρου 3Χ20=60 εκ. περίπου

�� Ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπλασης παλιών ορυχείων

4. Σχετικές πρωτοβουλίες μας:
� Επιστολή στο Ζερβό για δυνατότητα δημιουργίας 3000 θέσεων εργασίας
� Επιστολή για εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών της Sinovel,
� Φωτοβολταικά στα σχολεία
� Ερώτηση για πετρελαιο θέρμανσης και κίνησης
� Ενεργειακό πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Έλεγχος δήμου. Προτάσεις


