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Ημερίδα με θέμα  

«Μετάβαση της Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας ειδικότερα σε μια 

μετα-λιγνιτική εποχή – προκλήσεις και δυνατότητες» 
 

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, 11.00-17.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δ. 

Αθηναίων, Αίθουσα «Οδοιπορικό»,  Ηρακλειδών 66, 1
ος

 όροφος, Θησείο. 

 

Τις περασμένες δεκαετίες, ο λιγνίτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας. Ακόμα και τώρα, σχεδόν η μισή ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο 

Ηπειρωτικό Σύστημα παράγεται από λιγνιτικούς σταθμούς τα ¾ των οποίων βρίσκονται στη 

Δυτική Μακεδονία. 

Εξελίξεις των 10-15 τελευταίων ετών έχουν αρχίσει να κλονίζουν την αδιαφιλονίκητη 

κυριαρχία του «εθνικού μας καυσίμου»: 

- Ορισμένα λιγνιτικά αποθέματα αναμένεται να μην είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα 

μέσα στην επόμενη 10ετία 

- Οι νέες μονάδες ΑΠΕ και φυσικού αερίου έχουν ήδη αφαιρέσει σημαντικό μερίδιο 

αγοράς από το λιγνίτη 

- Συμμόρφωση με την Κλιματική Στρατηγική της ΕΕ σημαίνει πως το 40% του 

ηλεκτρισμού που θα καταναλώνουμε το 2020 θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, 

ποσοστό που ανεβαίνει περίπου στο 55% για το 2030 

- Συμμόρφωση με τις Οδηγίες της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση σημαίνει πως οι 

περισσότερες παλιές λιγνιτικές μονάδες θα πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι το 2021. 

- Τα κόστη παραγωγής των τεχνολογιών ΑΠΕ έχουν πέσει δραματικά τα τελευταία 

χρόνια και σύντομα αναμένεται να είναι άμεσα ανταγωνιστικές με το λιγνίτη.  

Το οικολογικό και πράσινο κίνημα στη χώρα μας παραδοσιακά καλούσε σε σταδιακή 

απεξάρτηση από το λιγνίτη και σε έγκαιρο σχεδιασμό για μια μετάβαση σε μια 

μεταλιγνιτική εποχή. Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν αρχίσει κάπως να μεταφέρουν τη 

σχετική συζήτηση από το πολιτικό περιθώριο. Όμως στη γονατισμένη από την κρίση Ελλάδα 

πολλά χρειάζεται ακόμα να γίνουν ώστε μια τόσο κρίσιμη συζήτηση με όλες τις διαστάσεις 

της να έρθει στο προσκήνιο του πολιτικού διαλόγου. 

Σε μια τέτοια κατεύθυνση φιλοδοξεί να συμβάλει η ημερίδα αυτή, παρουσιάζοντας 

παρόμοιες εμπειρίες από Περιφέρειες της Ευρώπης, διερευνώντας κατά πόσο είναι όντως 

μεσο-μακροπρόθεσμα απαραίτητος ο λιγνίτης στο ενεργειακό μας σύστημα και 

σκιαγραφώντας εναλλακτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για την περιοχή ακι τη χώρα 

γενικότερα. 

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα και το Πράσινο 

Ινστιτούτο στο  πλαίσιο του Προγράμματος SERIND (“Socio-ecological reindustrialisation”) 

σκοπός του οποίου είναι η συζήτηση σε 7 ευρωπαϊκές χώρες των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει η βιομηχανία στην πορεία προς έναν οικολογικό μετασχηματισμό των 

οικονομιών και κοινωνιών μας. 
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Πρόγραμμα 
 

10:30 - 11:00 Προσέλευση 

 

11:00 - 11:15 Εισαγωγή: α) Το πρόγραμμα SERINDκαι η πρόκληση για μια νέα 

βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη β) Ελλάδα και λιγνίτης: γιατί μια 

μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή 

 Τάσος Κρομμύδας, Πρόεδρος ΔΣ Πράσινου Ινστιτούτου 

 

Ενότητα 1 – Προκλήσεις και σχεδιασμός για μια Περιφερειακή μετάβαση 

 

11:15 - 11:20 Μήνυμα-χαιρετισμός του Δημάρχου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη 

 

11:20 - 12:00 Η ζωή μετά το λιγνίτη - Εμπειρίες μετασχηματισμού από 

Περιφέρειες της Κεντρικής Ευρώπης 

Carsten Debes, εκπρόσωπος του Προγράμματος Resource 

http://resource-ce.eu/ 
(ΣΗΜ: θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από τα αγγλικά) 

 

12:00 - 12:20 Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική περίοδο στη 

Δυτική Μακεδονία. 

 Γιώργος Αμανατίδης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής 

Μακεδονίας ΑΕ - ΑΝΚΟ 

 

12:20 - 12:40 Για μια πράσινη μεταλιγνιτική περίοδο στη Δυτ. Μακεδονία 

Λάζος Τσικριτζής, Οικολογική Κίνηση Κοζάνης 

 

12:40 - 13:00 Ερωτήσεις – συζήτηση  

 

13:00 - 13:40 Διάλειμμα - Σάντουιτς 

 

Ενότητα 2 – Ποιο το μέλλον του λιγνίτη στο ενεργειακό σύστημα της χώρας; 

 

13:40 - 14:00 Στρατηγική και σχεδιασμός της ΔΕΗ για το ρόλο του λιγνίτη στο 

Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρισμού 

 Μάριος Λεονάρδος, Δντής Σχεδιασμού και απόδοσης Ορυχείων της 

ΔΕΗ 

 

14:00 - 14:15 Η Ελλάδα στη μεταλιγνιτική εποχή ; 

 Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος θεμάτων Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής του WWF Ελλάς 

 

14:15 - 14:30 Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ΔΕΗ στην μεταλιγνιτική περίοδο 

 Δημήτρης Ιμπραήμ, Συντονιστής εκστρατειών ελληνικού γραφείου 

Greenpeace 

 

14:30 - 15:00  Τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων 
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15:00 - 15:30 Συζήτηση – στρογγυλό τραπέζι 

 

15:30 - 15:45 Διάλειμμα καφέ 

 

Ενότητα 3 – Ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων για ένα νέο μοντέλο τοπικής 

ανάπτυξης 

 

15:45 - 16:00 Η εμπειρία των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ΑΠΕ και 

η περίπτωση της Σίφνου. 

 Απόστολος Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ του Ενεργειακού & 

Αναπτυξιακού Συνεταιρισμόυ Σίφνου 

 

16:00 - 16:15 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις - ένα μετέωρο βήμα για 

την  κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

 Ευάγγελος Σπινθάκης, πολιτικός επιστήμων - σύμβουλος κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

 

16:15 - 16:30 Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αξιοποίησης αρωματικών φυτών 

στη Δυτ. Μακεδονία 

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης 

 

16:30 - 16:45 Εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία συνεταιριστικών 

πρωτοβουλιών καθαρής ενέργειας 

 Τάσος Κρομμύδας 

 

16:45 - 17:00 Ερωτήσεις - συζήτηση 

 

17:00 Λήξη ημερίδας 

 

 

 

 
Με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Ευρ. Πράσινο Ίδρυμα και την 

υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ 

 

 


