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Ο Δήμος Κοζάνης στο New European Bauhaus (Ν.Ε.Β.) – Γιατί;  

Εισαγωγή 

Ο Δήμος της Κοζάνης έχει ένα τεράστιο ιστορικό βάθος με απαρχές στην παλαιολιθική 

εποχή (αρχαιολογικός χώρος Αιανής), ενώ γνώρισε μεγάλη οικονομική και πολιτιστική 

ακμή κατά το 17ο και 18ο αιώνα, όπως μαρτυρά σήμερα και το ιστορικό κέντρο της πόλης 

και ο πλούτος της Ιστορικής Δημοτικής Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης, που σήμερα 

στεγάζεται σε  ένα εμβληματικό κτήριο.  

Η Κοζάνη ωστόσο, είναι γνωστή περισσότερο για την συνεισφορά της στην ηλεκτρική 

ενέργεια της χώρας, ως «ενεργειακή πρωτεύουσα της Ελλάδος», καθώς για περισσότερα 

από 60 χρόνια, ο λιγνίτης της Δυτικής Μακεδονίας και οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί της 

Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου, διέθεταν το «καύσιμο» στη μηχανή της 

ελληνικής εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης.  

Καθώς ο λιγνίτης αποσύρεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τόσο για λόγους 

περιβαλλοντικούς, όσο και για οικονομικούς, ο Δήμος Κοζάνης, όπως και άλλοι 

ενεργειακοί δήμοι της χώρας, έχει την ιστορική υποχρέωση να προσαρμοστεί στη νέα 

εποχή που ανατέλλει και να εφαρμόσει  τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και της Κυβέρνησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο νέο 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ,  

προβλέπεται η απόσυρση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων, νωρίτερα από κάθε άλλη 

χώρα της ΕΕ, έως το 2028 (όλες οι λειτουργούσες μονάδες  αποσύρονται  έως το 2023). 

Ο Δ. Κοζάνης, ο μεγαλύτερος ενεργειακός δήμος,   υφίσταται τις περισσότερες πιέσεις. 

Για τον λόγο αυτό, η μετάβαση από τον άνθρακα σε πιο καθαρές πηγές ενέργειας, που 

προτάσσουν οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές, πρέπει να λειτουργήσει σαν 

πλεονέκτημα και μοχλός για την ανάπτυξη ενός νέου πιο πράσινου παραγωγικού 

μοντέλου.  

Για τον Δ. Κοζάνης η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. 

Ήδη στην Π.Ε. Κοζάνης έχει παρατηρηθεί από το 2010 μια δραματική μείωση της 

λιγνιτικής δραστηριότητας με άμεση επίπτωση στους λοιπούς δημογραφικούς και 

οικονομικούς δείκτες της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο μόνιμος πληθυσμός της Π.Ε. 

Κοζάνης έχει μειωθεί από το 2011 κατά 6,6% και απώλεια παρατηρείται και στο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής, το οποίο έχει μια μείωση της τάξης του 20% περίπου για το 

ίδιο διάστημα (βλ. εδώ). Τις περισσότερες επιπτώσεις υφίσταται ο Δ. Κοζάνης, δεδομένου 

ότι είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας και  είναι το οικονομικό, διοικητικό, 

εμπορικό και  εκπαιδευτικό Κέντρο της περιφέρειας.  

Πρωτοπόρος στα θέματα ενέργειας λειτουργεί σήμερα την Τηλεθέρμανση, το μεγαλύτερο 

ενεργειακό έργο της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας ενώ έχει υιοθετήσει σύγχρονους 

τρόπους παραγωγής δημόσιου χώρου και κτιρίων (αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, 

βιοκλιματικός σχεδιασμός ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ σε νέα κτίρια). 

https://cityofkozani.gov.gr/documents/10182/545686/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BC%CE%B9%CE%B1+%CE%94%CE%B9%CC%81%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B7+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CC%81+%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CC%81%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf/44e77b6f-d041-4945-9b1c-b9ca870f6419


Καθίσταται σαφές, πως η μετάβαση του Δήμου στο νέο οικονομικό μοντέλο, θα είναι μια 

χρονοβόρα πορεία και θα απαιτήσει κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ομαλή και δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Ως εκ τούτου η επιτυχής διαχείριση 

των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. 

 

Ένα σημαντικό σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.  

Την παραπάνω ενεργειακή και κοινωνικο-οικονομική συγκυρία αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, εντάσσοντας τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της 

Μεγαλόπολης προς υποστήριξη από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just 

Transition Fund). Το Ταμείο αποτελεί τον πυρήνα χρηματοδότησης του Μηχανισμού 

Δίκαιης Μετάβασης, και περιλαμβάνει και συμπληρωματικούς πυλώνες για την ενίσχυση 

των ιδιωτικών επενδύσεων (InvestEU), καθώς και τη διευκόλυνση του δημοσίου τομέα 

μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

Η στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα βασίζεται σε Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης 

Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που θα καλύπτουν ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη. Για 

αυτό το σκοπό η Ελλάδα καταρτίζει ένα αυτόνομο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δίκαιης 

Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Τα Εδαφικά Σχέδια θα επιτρέψουν την απαραίτητη 

χρηματοδοτική και θεματική μόχλευση, ενσωματώνοντας παράλληλες σχετικές 

πρωτοβουλίες και αξιοποιώντας επιλεξιμότητες τόσο από τους λοιπούς δύο πυλώνες του 

Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, αλλά κυρίως από τα Περιφερειακά και Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση της μετάβασης στην μετα-λιγνιτική εποχή η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει σχεδιάσει σχέδια ομαλής μετάβασης, τα οποία προσφέρουν καλές πρακτικές 

και παραδείγματα (περιβαλλοντική αποκατάσταση, υποκατάσταση παρεχόμενης 

ενέργειας, διαχείριση οικονομικοκοινωνικών επιδράσεων κ.α.). Η γνώση των 

επιτυχημένων παραδειγμάτων μετάβασης είναι κρίσιμη για την επόμενη ημέρα της 

Κοζάνης. 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» και το New European Bauhaus:  

Μια ευρεία συνέργεια για την Κοζάνη 

Η κίνηση πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος 

και γνήσιος φορέας υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, από το 2008 και μέχρι 

σήμερα έχει οραματικό στόχο την «κοινωνικοποίηση» των μνημείων, σε συνδυασμό με 

τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδος. Όραμά του η ένταξη των μνημείων στο κέντρο της 

ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι η νέα πρόταση υιοθεσίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

μετά τα αρχαία θέατρα και αφορά σε ελληνικές πόλεις με ιδιαίτερο πολιτιστικό και 

ιστορικό υπόβαθρο, πόλεις που φέρουν την «ζώσα» ιστορικότητα της Ευρώπης. Στόχος 

του προγράμματος είναι ο «εμβολιασμός» των πόλεων αυτών με την αξία των συνεργειών 

και τη μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ώστε 

μέσα από παρεμβάσεις να λειτουργήσουν ως «αστικά ορόσημα» ή σημεία αναφοράς του 



αστικού χώρου. Το πρόγραμμα στηρίζεται φιλοσοφικά και επιστημονικά στη Χάρτα της 

Λειψίας, η οποία τονίζει τη μετασχηματιστική δύναμη των πόλεων και προωθεί την ιδέα 

της αστικής πολιτικής για το κοινό καλό.  

 

Ο Δήμος Κοζάνης είναι μια από τις έξι πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

«ΠΟΛΙΣ». Για το σκοπό αυτό το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Δήμος Κοζάνης, έχουν συνάψει 

μνημόνιο συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου προωθούν το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού 

χώρου της Κοζάνης.  

Η συνεργασία αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδίου 

μετάβασης για το Δήμο Κοζάνης. Στο επίκεντρο του εγχειρήματος είναι ο σχεδιασμός 

ενός πρότυπου «Πράσινου Δήμου», που θα βασίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξή του σε 

πρωτοπόρες πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, για την κλιματική προστασία και 

για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και σε 

επιδεικτικά έργα που ενσωματώνουν τεχνολογίες ΑΠΕ.  

Το «όραμα» για την επόμενη ημέρα της Κοζάνης θα στηριχθεί σε τρεις άξονες : α) την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με στόχο τον μετασχηματισμό της οικονομίας (Πάρκο 

Κυκλικής Οικονομίας, Επιχειρηματικό Πάρκο Καινοτομίας, Ολοκλήρωση ψηφιακών και 

συγκοινωνιακών υποδομών), β) την ισόρροπη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη με στόχο τη 

δημιουργία ενός ελκυστικού και αναβαθμισμένου αστικού  περιβάλλοντος και γ) την 

ανάπτυξη ενός Εθνικού Πόλου Καινοτομίας και Αειφορίας, με έμφαση στις ενεργειακές 

εφαρμογές με παραγωγή και χρήση ΑΠΕ, στοχεύοντας στον επαναπροσδιορισμό του 

ενεργειακού χαρακτήρα του Δήμου.  

Η συνεργασία του Διαζώματος με την πρωτοβουλία «New European Bauhaus» (N.E.B.) 

έρχεται να δώσει «νέα πνοή» στην παραπάνω εθνική αποστολή. Με κυρίαρχες αξίες την 

αισθητική, τη βιωσιμότητα και τη συμπεριληπτικότητα, το Ν.Ε.Β. 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός καινούργιου καινοτόμου  πλαισίου στήριξης,  που θα 

διευκολύνει και θα επιταχύνει τον πράσινο μετασχηματισμό και θα συμβάλει στην 

υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».  

H ενεργή παρουσία της πόλης της Κοζάνης στο δυναμικό forum του Ν.Ε.Β. θα 

εμπλουτίσει τη δεξαμενή ιδεών και προτάσεων για την εξεύρεση νέων βιώσιμων, 

συμμετοχικών και αισθητικά ελκυστικών λύσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

έμπνευση για τις συζητήσεις σχετικά με τους τόπους διαβίωσής μας και τον 

μετασχηματισμό τους. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να μετεξελίξει την πόλη της 

Κοζάνης σε πρωτοπόρο της κλιματικής μετάβασης και υποδειγματική καλή πρακτική σε 

διεθνές επίπεδο.   

Η παραπάνω γοητευτική πρόκληση έχει έντονα συμβολική διάσταση για την σύγχρονη 

Ευρώπη και επιζητά τη συστράτευση όλων μας.  

 

 

 


