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Προς  τους Υπουργούς  

α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη 

β) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση 

γ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.  Άδωνι Γεωργιάδη 

 
Θέμα: « Απολιγνιτοποίηση: απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας  » 

 
 Κύριοι Υπουργοί, 

 

 Η απεξάρτηση από τον λιγνίτη και η στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας, αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται. Ωστόσο, η μετάβαση των κοινωνιών, που εξαρτώνται 

από τον λιγνίτη, πρέπει να γίνει με σχεδιασμό τέτοιο, που να στοχεύει  στη δίκαιη μετάβαση των 

τοπικών κοινωνιών, οι οποίες επί δεκαετίες υπήρξαν οι βασικοί πυλώνες της  ηλεκτροδότησης της 

χώρας. 

  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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Ημερομ. Κατάθεσης:

13/11/2020



 

   Μελέτη της WWF Ελλάς με τίτλο «Δίκαιη Μετάβαση και Απασχόληση στην Ελλάδα» αναλύει τις 

άμεσες και μεσο-μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, αλλά και τις περιοχές που 

επηρεάζονται από τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, 

έχοντας συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στις τοπικές κοινωνίες που επί δεκαετίες προσφέρουν στη 

χώρα ηλεκτρισμό, με μεγάλο κόστος στην υγεία και στο περιβάλλον των λιγνιτικών περιοχών. 

  Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου 2.200 εργαζόμενοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο απώλειας 

εργασίας και εισοδήματος στις δύο περιοχές (1.833 στη Δυτική Μακεδονία και 375 στη 

Μεγαλόπολη). Αν δεν ληφθεί μέριμνα για το σύνολο αυτών, υπάρχει κίνδυνος να τεθούν σε 

επισφάλεια επιπλέον περίπου 6.000 θέσεις εργασίας, ως προκαλούμενη επίπτωση λόγω της 

απώλειας εισοδήματος στις εν λόγω περιοχές. Οι ομάδες που θα επηρεαστούν πιο έντονα στο 

διάστημα 2021-2023 είναι οι υπεργολάβοι της ΔΕΗ στις κατηγορίες των οδηγών, μηχανοδηγών και 

χειριστών, οι τεχνίτες κατασκευών, οι τεχνικοί και οι ανειδίκευτοι εργάτες, όπως επίσης και οι 

εποχικής απασχόλησης εργαζόμενοι στους κλάδους των χειριστών μηχανημάτων τεχνικών έργων, 

ηλεκτροτεχνικών και μηχανοτεχνικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ηλεκτρονικών,  οδηγών,  

μηχανοδηγών κ.α. Κάποια ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν επιπλέον, ότι δεν θα 

επηρεαστούν το ίδιο όλες οι ηλικιακές ομάδες, με το σημαντικό κίνδυνο εκροής να παρατηρείται 

στις ηλικίες κάτω των 35 ετών και μακροχρόνιας ανεργίας στους άνω των 45 ετών. 

 Επιπλέον, από τα στοιχεία προκύπτει πως η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι η πλέον 

επηρεαζόμενη. Τονίζεται ακόμη, ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε επίπεδο 

εισοδήματος παρατηρείται απώλεια 3,1 ευρώ στην τοπική οικονομία για κάθε 1 ευρώ που 

αφαιρείται από τη λιγνιτική δραστηριότητα, ενώ  αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αρκαδίας παρατηρείται απώλεια 1,7 ευρώ στην τοπική οικονομία, για κάθε 1 ευρώ που 

αφαιρείται από τη λιγνιτική δραστηριότητα. 

  Επισημαίνεται τέλος, η  κατεπείγουσα ανάγκη, κατά το μεταβατικό διάστημα και μετά το κλείσιμο 

των λιγνιτικών μονάδων, να υπάρξει στήριξη της απασχόλησης των άμεσα συνδεδεμένων με τη 

λιγνιτική δραστηριότητα επιχειρήσεων, ύστερα από  την κατάρτιση ειδικού και άμεσης εφαρμογής 

προγράμματος εργασιακής μετάβασης των πιο ευάλωτων στην ανεργία ομάδων, ενώ 

αναδεικνύεται ως κρίσιμη προς αυτό η διαδικασία της αποκατάστασης των εδαφών -πέραν των 

προφανών περιβαλλοντικών λόγων- για τη διατήρηση μεγάλου μέρους των θέσεων εργασίας. 



 

    

   

   Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 

1) Προτίθεστε να καταρτίσετε προγράμματα για την  στήριξη της απασχόλησης των άμεσα 

συνδεδεμένων με τη λιγνιτική δραστηριότητα επιχειρήσεων, κατά το μεταβατικό διάστημα 

2021-2023; 

2) Θα ακολουθηθούν οι δεόυσες διαδικασίες αποκατάστασης των εδαφών -πέραν των 

προφανών περιβαλλοντικών λόγων- για τη διατήρηση μεγάλου μέρους των θέσεων εργασίας; 

3) Ποια μέτρα θα λάβετε για την αντιμετώπιση της απώλειας θέσεων εργασίας στη Δυτική 

Μακεδονία και  στη Μεγαλόπολη, μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων; 

4) Θα υπάρξουν μέτρα στήριξης της απώλειας εισοδήματος στην Περιφερειακές ενότητες, 

Κοζάνης και Αρκαδίας καθώς και στην Δυτικής Μακεδονίας; 

 

                                                                                                 Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




