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Ο ∆ήμο
ος Αμυνταίου
υ υπάγεται στην Περιφ
φέρεια ∆υτικ
κής Μακεδο
ονίας, στην οποία παρά
άγεται το
80% τη
ης συνολική
ής ηλεκτρική
ής ενέργειαςς στην Ελλ
λάδα. Η ύπα
αρξη πολλώ
ών θερμοηλεκτρικών
σταθμώνν στην περιοχή οφείλεεται στις τοπ
πικές πλουττοπαραγωγικ
κές πηγές τοου λιγνίτη, ο οποίος
αποτελεεί την καύσιμ
μη πρώτη ύλ
λη για αρκεττούς σταθμο
ούς.
Ο ∆ήμο
ος Αμυνταίο
ου αποτελείί τμήμα τη
ης τεκτονική
ής τάφρου Μοναστηρίίου – Αμυν
νταίου –
Πτολεμα
αΐδας – Σερβ
βίων, στην οποία βρίσκκονται τα μεεγαλύτερα λιγνιτικά
λ
κοιττάσματα της χώρας.
Συγκεκρ
ριμένα, τα κοιτάσματα του
τ Αμυνταίίου ξεπερνο
ούν τους 450
0 εκατ. τόνοους, ενώ απ
ποτελούν
καύσιμη ύλη στον Ατμο
Α
Ηλεκτρ
ρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Αμυν
νταίου – Φιλ
λώτα, που εείναι εγκατεσ
στημένος
Βορειοδυτικά του οικισμού
ο
του Φιλώτα. Ο σταθμός απ
ποτελείται από
α 2 μονάδδες συνολική
ής ισχύος
600 MW
W (2 Χ 300 MW), οι οποίες
ο
μέσω
ω Συμπαραγωγής Ηλεκτ
τρισμού και Θερμότητα
ας (ΣΗΘ)
εγκατεσ
στημένης ισχχύος 24 MW
Wth, τροφοδο
οτούν μέσω
ω του υφιστά
άμενου δικττύου τηλεθέέρμανσης
τον οικια
ακό και τριττογενή τομέα
α του Αμυντταίου με θέρμανση, σε σχετικά χαμμηλό κόστοςς. Πρέπει
να σημεειωθεί ότι οι συγκεκριμέν
νες μονάδεςς του ΑΗΣ υπ
πάγονται στ
το ευρωπαϊκόό Σύστημα Εμπορίας
Ε
∆ικαιωμά
άτων Εκπομ
μπών (ΣΕ∆Ε – EU-ETS).
Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί τη
ης περιοχής έχουν αποττελέσει για πολλές δεκααετίες την κινητήρια
κ
δύναμη,, συνεισφέρ
ροντας στην
ν περιφερεια
ακή ανάπτυξη και οικονομική ευημμερία της περιοχής.
π
Ακόμα κκαι μέσα στη
ην οικονομικ
κή κρίση, η ∆
∆ημόσια Επιχείρηση Ηλε
εκτρισμού (∆
∆ΕΗ) αποτελεί κύριο
εργοδόττη της περιοχχής.
Παρότι ό
όμως τα παρ
ραπάνω απο
οτελούν ευρέέως αναγνωρισμένα γεγ
γονότα, είναιι παράλληλα
α φανερή
η περιβ
βαλλοντική υποβάθμιση
υ
και τα υψ
ψηλά επίπεδ
δα ατμοσφα
αιρικής ρύπαανσης. Πολ
λύ συχνά
δημοσιεύονται στονν τοπικό Τύ
ύπο άρθρα, και όχι μόν
νο, σχετικά με τα προββλήματα υγ
γείας που
προκαλεεί η λειτουργγία τέτοιων σταθμών.
σ
Η εικόνα
α ολοκληρώ
ώνεται από το
τ γεγονός ό
ότι μέχρι το 2009, δεν είχε
ε
υλοποιηηθεί καμία επένδυση
ε
σε Αναννεώσιμες Πηγγές Ενέργεια
ας (ΑΠΕ) καιι Εξοικονόμη
ησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ), στην περιοχ
χή.
Όλες οι παραπάνω παράμετροι αποτέλεσα
αν την κινηττήριο δύναμ
μη πίσω απόό την απόφ
φαση του
∆ημάρχο
ου Αμυνταίο
ου, για αειφό
όρο ενεργεια
ακό σχεδιασ
σμό στην περιοχή, ο οποοίος θα επιττρέψει τη
δημιουρ
ργία επιπρόσ
σθετων θέσεεων εργασία
ας και τη μείίωση της πε
εριβαλλοντικκής μόλυνση
ης. Ως εκ

τούτου, ο ∆ήμος συμμετέχει σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, το «Ενεργειακό ∆ίκτυο Αγροτικών
Περιοχών Μάθησης για ∆ράση - eReNet», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη – Intelligent Energy Europe», και το «∆ίκτυο Ενεργειακών
∆ήμων – NEPROM. Υπό το πλαίσιο του eReNet ο ∆ήμαρχος υπέγραψε το Σύμφωνο των
∆ημάρχων στις 18 Απριλίου 2011, ενώ ενέκρινε το Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
(Σ∆ΑΕ) του ∆ήμου στις 17 Οκτωβρίου 2012.
Αγορά Ενέργειας
Όπως προαναφέρθηκε, έργα σχετικά με την αειφόρο ενέργεια ήταν σχεδόν ανύπαρκτα στο
Αμύνταιο, μέχρι το 2009. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εργασίες για την υλοποίηση του
Σ∆ΑΕ της περιοχής, η κοινότητα, το 2009, παρουσίαζε πολύ μικρή παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά, παρότι οι ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες έχουν σημαντικά επίπεδα
διείσδυσης στην περιοχή. Τέλος, βιομάζα (ξυλεία) χρησιμοποιείται για θέρμανση στην περιοχή.
Για λόγους συγκρισιμότητας, ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1) παρουσιάζει την κατανάλωση
ενέργειας, σε GWh, για το 2009, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Πίνακας 1: Τελική Κατανάλωση Ενέργειας (GWh) 2009
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Επιπλέον, στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται σε αντιπαραβολή η συμμετοχή του ∆ήμου και η
συμμετοχή της χώρας στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, το 2009
Πίνακας 2: Παραγωγή Ενέργειας (GWh) 2009
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Τέλος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, συγκρίσεις μεταξύ τοπικού και εθνικού επιπέδου
μπορούν να διενεργηθούν μόνο αναφορικά με την κατά κεφαλήν ενεργειακή κατανάλωση, η
οποία το 2009 ήταν 21,2 MWh, σε εθνικό επίπεδο και 18,2 MWh σε τοπικό.

