
 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: “Ενεργειακή Εγνατία, η ταφόπλακα της Δυτικής Μακεδονίας” 

Στην Δυτική Μακεδονία η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V θα ολοκληρωθεί –
σύμφωνα με τις προβλέψεις- στις αρχές το 2022 ενώ το κόστος ανέρχεται στα 1,4 δισ. €. Είναι 
πλέον γνωστό ότι η μονάδα θα πληρώνει για τους εκπεμπόμενους ρύπους CO2 108-129 εκατ. 
€/έτος και χωρίς καμμία επιδότηση από την ΕΕ. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. της δίνει χρόνο ζωής 
έως το 2028. Η μεγαλύτερη λιγνιτική μονάδα (ισχύος 660MW) της ΔΕΗ κατασκευάζεται με 
προοπτική να κλείσει μετά από έξι χρόνια. Και στην συνέχεια στα σχέδια του ΥΠΕΝ είναι η 
μετατροπή της σε μονάδα καύσης απορριμμάτων. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα προωθείται δυναμικά η ιδέα της ‘Ενεργειακής Εγνατίας’, με τη 
δημιουργία στην Κοζάνη και σε χώρους των ανενεργών ορυχείων μονάδων που θα 
αξιοποιούν τα υπολείμματα των αστικών απορριμμάτων, από την Θράκη μέχρι Ήπειρο και 
τμήμα της Θεσσαλίας, για παραγωγή ενέργειας. 

Στην πολύπαθη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα 
κλείσουν  λιγνιτικές μονάδες έως το 2023 χωρίς καμία πρόνοια για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ περί Βιομηχανικών 
Εκπομπών και των λοιπών υποχρεώσεων. Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας με κόστος την 
επιβάρυνση της υγείας τους στήριξαν τόσα χρόνια την παραγωγική δραστηριότητα όλης της 
χώρας. Στο άμεσο μέλλον -όπως διαφαίνεται- θα συνεχίσουν να το κάνουν μόνο που αντί για 
‘κάρβουνο’ θα εισπνέουν και διοξίνες. Και όλα αυτά θα συμβούν έχοντας πρωταρχικό στόχο 
τα κέρδη των ιδιωτικών εταιρειών και των περίφημων ΣΔΙΤ.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Σε ποιες περιοχές της χώρας έχει σχεδιαστεί η κατασκευή μονάδων καύσης SRF/RDF; 
Υπάρχει συμφωνία για μετατροπή  λιγνιτικών μονάδων σε μονάδες καύσης SRF/RDF 
και για δημιουργία ‘Ενεργειακής Εγνατίας’; 

2. Με ποιον τρόπο θα αποκατασταθεί η επιβαρυμένη υγεία των κατοίκων της Δυτικής 
Μακεδονίας και με ποιον τρόπο θα επανέλθει το περιβάλλον στην προτέρα 
κατάσταση; 
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