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Προς:  

 

Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης  

Δήμων Ελλάδας 

  

Κοιν: 

 

 Π.Ε.Δ. Δυτ. Μακεδονίας. 

 Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων. 

 

 

Θέμα: Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με θέμα την  

           ενεργειακή μετάβαση της χώρας. 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, 

Η περιοχή της Εορδαίας για περισσότερα από 60 χρόνια-μέσω της εξορυκτικής 

δραστηριότητας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού- έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην 

ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας, βοηθώντας παράλληλα στην εξωστρέφεια της εγχώριας 

βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να καταστεί η ενέργεια ο βασικός παράγοντας αύξησης της 

παραγωγικότητας στην Ελλάδα. 

Με απόφαση της Κυβέρνησης επισπεύτηκε το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028, μια απόφαση η οποία δυστυχώς δείχνει ότι 

λήφθηκε χωρίς μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται φαινόμενα  προχειρότητας στο διάστημα που ακολούθησε αναφορικά με την 

διαμόρφωση των συνθηκών που θα υλοποιηθεί. 
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Είναι πασιφανής η ανάγκη να δοθεί χρόνος αντίδρασης και προσαρμογής σε λειτουργικά και 

διαχειριστικά ζητήματα, γεγονός τα οποίο όμως είναι ζωτικής σημασίας και καθιστά την 

μετάβαση στην νέα εποχή ομαλή και όχι βίαιη. 

 

 

Δυστυχώς με τόσο σύντομο ορίζοντα για το οριστικό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, στη 

χώρα μας η μετάβαση δεν θα είναι απλώς βίαιη, αλλά και απολύτως καταστρεπτική για την 

τοπική οικονομία και κατά συνέπεια για το κατά κεφαλήν εισόδημα όλων των κατοίκων της 

περιοχής μας.  

 

Είναι πρόδηλο ότι η μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή με όρους που δεν εξασφαλίζουν την 

ομαλότητα, πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα με τραγικές επιπτώσεις για την 

συνοχή του κοινωνικού ιστού μια ολόκληρης περιοχής της χώρας, μιας και η Εορδαία είναι η 

περιοχή που θα «πληρώσει» το μεγαλύτερο κόστος από μία βίαια μετάβαση. 

 

Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων καθώς και της 15/5-2-2020 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, ζητήσαμε από την Κυβέρνηση τη διατήρηση όλων των 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία για χρόνο όχι μικρότερο της 10ετίας από το 

έτος 2028 και μετά. Με ιδανική ημερομηνία μεταφοράς  αυτού του ορίζοντα πλησιέστερα στο 

2050 ώστε να υπάρξει σχεδιασμός κι εφαρμογή εναλλακτικών κατευθύνσεων στην οικονομία 

και την ενεργειακή κατανάλωση. 

 

Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κυρίες και κύριοι συνάδερφοι στην 

Αυτοδιοίκηση, η ενεργειακή μετάβαση της χώρας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής 

οικονομίας και εφόσον δεν υλοποιηθεί με όρους που θα διασφαλίζουν την ομαλότητα, θα 

υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις για την κοινωνική συνοχή. 

 

 

Ζητούμε λοιπόν να υπάρξει ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με 

μοναδικό θέμα την μεταλιγνιτική περίοδο, η οποία να πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα σε 
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συνεργασία με την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, σε χρόνο τον 

οποίο εσείς θα επιλέξετε. Επίσης θα μπορούσε να κληθεί και το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 

προκειμένου να δημοσιοποιηθούν και οι θέσεις της Ομοσπονδίας των εργαζομένων της 

Επιχείρησης. 

 

  

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε με θετική διάθεση την πρόταση μας, αναμένουμε την 

απάντηση σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

 

Με ειλικρινή εκτίμηση 

 

 

 

O Δήμαρχος Εορδαίας 

 
 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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