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Αγαπθτοί Συνάδελφοι,  

Προτείνω τθ ςφςταςθ Μόνιμθσ Επιτροπισ  με κζμα  «Απολιγνιτοποίηςη Δυτικήσ 

Μακεδονίασ – Επεξεργαςία προτάςεων για δίκαιη και αζθαλή μεηάβαζη ηης 

Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας ζηη μεηαλιγνιηική εποτή προς όθελος ηων πολιηών».  

Η οικονομία τθσ  Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ  βαςίηεται ςτθν παραγωγι λιγνίτθ, που 
αποφζρει 2-2,5 δις. ευρώ τηίρο, το 45% του ΑΕΠ τθσ περιοχισ, προςφζροντασ δυνθτικά 
25.000 κζςεισ εργαςίασ. Όπωσ είναι φυςικό θ μονοδιάςτατθ ανάπτυξθ του ενεργειακοφ 
τομζα  κατζςτθςε  τθν περιοχι εξαρτώμενθ από αυτόν ςε βάροσ άλλων παραγωγικών 
δραςτθριοτιτων, με ςυνζπεια οποιαδιποτε αρνθτικι εξζλιξθ ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο να 
επθρεάηει ζντονα αρνθτικά το ειςόδθμα και τθν απαςχόλθςθ ςτθν περιοχι με οδυνθρζσ 
ςυνζπειεσ για το μζλλον τθσ .  Ταυτόχρονα εξίςου ςθμαντικό είναι θ επιβίωςθ και ανάπτυξθ 
τθσ ΔΕΗ που αποτελεί τον μεγαλφτερο εργοδότθ ςτθ χώρα μασ. 

Το Τ.Ε.Ε. μζςω του κεςμικοφ του ρόλου πρζπει να βοθκιςει ςτθν προςπάκεια που γίνεται 
από τθ μεριά τθσ Πολιτείασ και να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου πράςινου 
βιώςιμου αναπτυξιακοφ προγράμματοσ  για τθν περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Πρζπει 
να ςυνειςφζρει ουςιαςτικά και ζγκαιρα ςτο ςχεδιαςμό προτάςεων για τθ  Δυτικι 
Μακεδονία, οι πολίτεσ τθσ οποίασ ζχουν ιδθ πλθγεί από τθ απολιγνιτοποίθςθ. Μόνο τθ 
διετία 2015-16 (επίςθμα ςτοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) ο νομόσ Κοηάνθσ ςθμείωςε φφεςθ 18,13% και 
αντίςτοιχα θ περιφζρεια 14,6%, όταν ςτο ςφνολο τθσ χώρασ είχαμε μείωςθ ΑΠΑ κατά 
0,975%.  

Είναι ςαφζσ ότι το πρόβλθμα που ανακφπτει με τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν μείωςθ 
ςτισ εκπομπζσ ρφπων είναι τεράςτιο, πολφπλοκο και πολφπλευρο. Το Υπουργείο Ενζργειασ 
πολφ πρόςφατα παρουςίαςε «τα 12 μζτρα άμεςθσ δράςθσ για τθ Δυτικι Μακεδονία», αλλά 
παρόλα αυτά ςτθν περιοχι επικρατεί ζντονθ ανθςυχία, προβλθματιςμόσ και δυςπιςτία 
κατά πόςο είναι εφικτόσ ζνασ εκνικόσ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν αντιμετώπιςθ των 
δυςμενών επιπτώςεων . 

Ζνα πολφ γενικό περίγραμμα πρόταςθσ που να υποςτθρίηει τθν προςαρμογι τθσ περιοχισ 
τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ νζα εποχι κα μποροφςε να περιλαμβάνει τθν ενίςχυςθ του 
Πανεπιςτθμίου, του αγροτοδιατροφικοφ τομζα και φυςικά τθν εκμετάλλευςθ και του 
εκςυγχρονιςμοφ τθσ τεχνογνωςίασ που ιδθ διακζτει θ περιοχι ςτον ενεργειακό τομζα.  
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