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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η περιγραφή του ρόλου που μπορεί να έχει και της 
προοπτικής της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με ένα ρεαλιστικό 
και επιστημονικά δομημένο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Αναλύονται τα 
νέα δεδομένα, όπως έχουν προκύψει από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ 
διατυπώνεται μια συνολική πρόταση από το ΤΕΕ/ΤΔΜ, τόσο για το πρόγραμμα παραγω-
γής λιγνίτη, όσο και για τη λειτουργία των μονάδων της περιοχής στις επόμενες δεκαετίες, 
μέχρι και το τέλος εκμετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασμάτων. 
Εξετάζονται επίσης τα νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενέργειας, έτσι όπως διαμορ-
φώθηκαν λόγω της παγκόσμιας και εγχώριας οικονομικής κρίσης, καθώς και οι προβλε-
πόμενες επιπτώσεις τους στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας τα επόμενα 
χρόνια. Και όλα αυτά βέβαια, υπό το πρίσμα των πρόσφατων ευρωπαϊκών δεσμεύσεων 
για το γνωστό τριπλό στόχο του «20 - 20 - 20», στο χρονικό ορίζοντα μέχρι το έτος 2020.  

Τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η εισήγηση, είναι μεταξύ των άλλων: 
• Για το ΤΕΕ/ΤΔΜ, ο λιγνίτης θα πρέπει και στο μέλλον να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρό-

λο του στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής, αλλά και της χώρας. Είναι όμως απα-
ραίτητο να λαμβάνονται συνέχεια και να εφαρμόζονται με συνέπεια, μέτρα για την ε-
ξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της βιωσιμότητας της λιγνιτικής παρα-
γωγής. 

• Καθίσταται αναγκαία η κατάρτιση ενός συνολικού, ρεαλιστικού και επικαιροποιημένου 
στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ Α.Ε. για τη Δυτική Μακεδονία, με βασικούς άξονες: 
- Την ομαλότερη δυνατή μετάβαση από τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση στη μεταλι-

γνιτική περίοδο. 
- Την ανυπολόγιστη προσφορά της τοπικής κοινωνίας στη διαχρονική οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας.  
- Την ουσιαστική αποκατάσταση και προστασία του πληγέντος περιβάλλοντος της 

περιοχής. 

Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΔΜ:  «Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της 
Χώρας, στα πλαίσια του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού». 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

Η συνολική ενεργειακή κατάσταση της χώρας μας χαρακτηρίζεται εδώ και πολλά χρό-
νια ως: 
α) πολύ εξαρτημένη, λόγω του μεγάλου ποσοστού που κατέχουν τα εισαγόμενα καύ-

σιμα (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο), που ανέρχονται στο 70% περίπου έναντι 
του 50% της Ε.Ε., 

β) πολύ σπάταλη, λόγω του χαμηλού δείκτη ενεργειακής απόδοσης (περίπου 65%), 
αρκετά χαμηλότερου από τον αντίστοιχο μέσο Κοινοτικό δείκτη (71%), 

γ) πολύ ρυπογόνος, λόγω των υψηλών εκπομπών CO2, κύρια από τη χρήση λιγνίτη 
στην ηλεκτροπαραγωγή και βέβαια του πετρελαίου. 

 
Ιδιαίτερα στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, αν και θεσμικά η αγορά έχει απελευθερω-
θεί, οι κανόνες λειτουργίας της έχουν σημαντικά προβλήματα, καθότι ούτε η διαμόρφω-
ση των τιμών κόστους είναι διαφανής, ούτε πολύ περισσότερο οι τιμές πώλησης δια-
μορφώνονται ελεύθερα με βάση τα πραγματικά κόστη (χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν τα πάρα πολλά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας – πάνω από 30 – εκ των 
οποίων μόνο ελάχιστα, 3 με 4 είναι κερδοφόρα). 
Το τελικό βέβαια αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι αφενός η μη ορθολογική χρήση της 
ενέργειας και αφετέρου η συσσώρευση χρεών από συγκαλυμμένες και μη επιδοτήσεις. 

 
1.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

Η «ενέργεια» όπως είναι αυτονόητο, αποτελεί την πρώτη αναγκαία και βασική προϋ-
πόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία κάθε κοινωνίας. Η προϋ-
πόθεση αυτή, όχι μόνο δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη, αλλά κινδυνεύει να εξελιχθεί 
στον μεγαλύτερο εφιάλτη που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, αφενός λόγω της έλλει-
ψης και αφετέρου της κλιματικής αλλαγής. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τους γνωστούς «δεσμευτικούς» στόχους έως το 2020, τις 
«προοπτικές» έως το 2030 και τη δημιουργία «οράματος» για την μετά το 2030 εποχή. 
Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι υποχρεωμένη και η χώρα μας, με βάση τους δεσμευτι-
κούς Κοινοτικούς στόχους, αλλά πάνω απ’ όλα για τη δική της επιβίωση, να «σχεδιά-
σει» το δικό της ενεργειακό μέλλον μέχρι το 2020, να διαμορφώσει τις δικές της «προ-
οπτικές» για τη χρονική περίοδο 2020 – 2030 και να δημιουργήσει το δικό της «όραμα» 
και παιδεία, για την μετά το 2030 εποχή, αξιοποιώντας τα δικά της συγκριτικά πλεονε-
κτήματα. 

Μετά τις παραπάνω  διαπιστώσεις, ας δούμε πως εξελίσσονται τα ενεργειακά μας 
πράγματα για την περίοδο του Σχεδιασμού 2010 – 2020. 
Κατ’ αρχήν στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται σταδιακή μείωση 
της λιγνιτικής παραγωγής σε ποσοστό της τάξης του 25% ως προς τα σημερινά 
επίπεδα παραγωγής, λόγω εξάντλησης των «εύκολων» κοιτασμάτων και δυσκολιών 
που αντιμετωπίζει η εκμετάλλευση των υπολοίπων. Το γεγονός αυτό, αναπόφευκτα θα 
οδηγήσει στην αύξηση της εξάρτησης τα επόμενα χρόνια, και μάλιστα αποκλειστικά 
από το φυσικό αέριο, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τη διαφοροποίηση του 
μίγματος καυσίμων και την ασφάλεια εφοδιασμού. 

Η εξέλιξη βέβαια αυτή, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μείωση της ζήτησης, λόγω 
της βαθιάς - και όπως όλα δείχνουν - παρατεταμένης κρίσης στην οποία εισήλθε η ελ-
ληνική οικονομία, εξαιτίας κυρίως της δραματικής μείωσης της ανταγωνιστικότητας, θα 
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έχει σαν αποτέλεσμα και την αντίστοιχη μείωση των ρύπων, καθιστώντας έτσι τον έναν 
τουλάχιστον από τους τρεις στόχους, σχετικά εύκολη υπόθεση (20% μείωση ρύπων 
έως το 2020). 

Σε ότι τώρα αφορά την επίτευξη των άλλων δύο στόχων, δηλαδή την αύξηση της ε-
νεργειακής απόδοσης κατά 20% και τη συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπα-
ραγωγή κατά 20%, η δέσμευση αυτή πρέπει να μετατραπεί σε κύριο εθνικό στό-
χο και μοναδική ευκαιρία, καθότι τα περιθώρια για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει το ΤΕΕ, είναι πολύ μεγάλα και οι τρόποι επίτευ-
ξης πολλοί, εκ των οποίων μάλιστα αρκετοί, άμεσης εφαρμογής και απόδοσης. 

Σε σχετικό Παράρτημα στο τέλος της Εισήγησης, παρατίθενται διαγράμματα που δεί-
χνουν τις τάσεις εξέλιξης της παγκόσμιας αγοράς καυσίμων (Διαγράμματα Νο. 1 -3), 
από την οποία σήμερα εξαρτάται κατά τρόπο υπερβολικό η οικονομία μας, άρα και η 
ευημερία μας, όσο και την εξέλιξη της ενεργειακής κατάστασης της χώρας μας (Δια-
γράμματα Νο. 4 -8). Έτσι γίνονται πιο προφανείς οι δράσεις και οι ενέργειες που πρέπει 
άμεσα και δυναμικά να αναληφθούν σε πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο. 
 

1.3. ΤΕΕ/ΤΔΜ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Όπως είναι διαχρονικά γνωστό, το ΤΕΕ/ΤΔΜ ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολι-
τείας, ασχολήθηκε με ιδιαίτερη σοβαρότητα αναφορικά με τα ενεργειακά ζητήμα-
τα και κυρίως με αυτά που άπτονται των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στην ευρύτερη 
περιοχή μας. 
Ειδικότερα, παρενέβη αποφασιστικά σε περιόδους κρίσιμων επιλογών για τα ζητήματα 
αυτά, όπως ενδεικτικά συνέβη: 

 με τη Διημερίδα «Λιγνίτης και Ενεργειακό Ισοζύγιο» (1992), 
 με την επιλογή ένταξης της 5ης μονάδας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (1992 – ’93), 
 με την προοπτική έλευσης και αξιοποίησης του φυσικού αερίου (Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΜ 

– Κοζάνη 1995), καθώς και με τις πρόσφατες θέσεις - προτάσεις για το παρόν και 
το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή μας, σε σχέση με την πιθανή αντι-
κατάσταση μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύος μέχρι 1.600MW (Διημερίδα ΤΕΕ – Αθήνα 
2005). 

 
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, προκειμένου να διαμορφώσει τις θέσεις και τις προτάσεις του επί του 
προτεινόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε. (Νοέμβριος 2007), αναφορικά με 
τη στρατηγική ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια 
του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, την ίδια περίοδο συγκρότησε σχετική Ομά-
δα Εργασίας. 

Η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, για να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα στα 
εν λόγω ζητήματα, απευθύνθηκε τον Ιανουάριο του 2008 στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
ΔΕΗ Α.Ε., έτσι ώστε να έχει στη διάθεσή της τα πλέον αξιόπιστα και επικαιροποιημένα 
διαθέσιμα στοιχεία, που μεταξύ των άλλων, αφορούσαν: 
• τα υπολειπόμενα αποθέματα λιγνίτη της περιοχής, 
• το διαχρονικό πρόγραμμα παραγωγής λιγνίτη, 
• το πρόγραμμα απόσυρσης των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων, 
• το πρόγραμμα των πιθανών εντάξεων νέων μονάδων, 
• το πρόγραμμα τροφοδοσίας των μονάδων κάθε Θερμοηλεκτρικού Σταθμού, 
• την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των υπαρχόντων μονάδων. 

Η ΔΕΗ Α.Ε. απάντησε με επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων (Φεβρουάριος 
2008), αποστέλλοντας μια ευρεία Περίληψη της μελέτης για την επανεκτίμηση των α-
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ποθεμάτων λιγνίτη, συνοδευόμενη από Πίνακα εντάξεων νέων μονάδων και αποσύρ-
σεων παλαιών (η εν λόγω μελέτη εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007). 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί, ότι τα στοιχεία που απέστειλε η ΔΕΗ Α.Ε. 
στο ΤΕΕ/ΤΔΜ, εκτιμήθηκαν ως γενικά και ελλιπή, στη βάση διαμόρφωσης μια σαφούς 
και πραγματικής εικόνας για το τι «μέλλει γενέσθαι» τα επόμενα χρόνια, στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής και έχουν αναφορά στη Δυτική Μακεδονία. Σε συνέχεια αυτών, η 
Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ ανέτρεξε σε παλαιότερα διαθέσιμα στοιχεία της ΔΕΗ 
Α.Ε., αλλά και σε άλλες πηγές, προκειμένου να επεξεργαστεί και να συντάξει την πρό-
τασή της.  
 
Έτσι, κεντρικός πυρήνας των προβληματισμών που αναπτύχθηκαν, των συζητήσεων 
που ακολούθησαν και κατέληξαν στην ιεράρχησή τους, αποτελούν οι παρακάτω σκέ-
ψεις: 
1. Με δεδομένη την πεποίθηση, ότι εφόσον εκ των πραγμάτων, οι εκτεταμένες δρα-

στηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στην ευρύτερη περιοχή μας, θα συνεχιστούν για αρκετά 
ακόμη χρόνια και επειδή για τις τοπικές κοινωνίες οι δραστηριότητες αυτές (θετικές 
και αρνητικές), είναι πράγματι ζωτικής σημασίας, καθίσταται αναγκαία η κατάρτι-
ση ενός νέου συνολικού και επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδιασμού της 
Επιχείρησης για τη Δυτική Μακεδονία. 
Ο εν λόγω στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, πέραν των 
άλλων: 
• Το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί γενικότερα στον ενεργειακό τομέα (τα 

νέα στοιχεία, οι δεσμεύσεις, σε συνδυασμό με τις τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές, 
παγκόσμιες απαιτήσεις). 

• Πλήρεις, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες επιμέρους μελέτες, που θα εμβαθύ-
νουν και θα μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε βασικές παραμέτρους του μεί-
ζονος, αλλά και τόσο σύνθετου, όπως έχει εξελιχθεί, ενεργειακού προβλήματος. 

 
2. Βασικός πυλώνας του εν λόγω στρατηγικού σχεδιασμού για την περιοχή, θα 

πρέπει να είναι η ομαλότερη δυνατή μετάβαση από τη σημερινή κρίσιμη κα-
τάσταση, που τη χαρακτηρίζει η εντατικοποιημένη λιγνιτική παραγωγή με τις συνε-
πακόλουθες επιπτώσεις της, στη μεταλιγνιτική περίοδο. Έτσι, οι τοπικές κοινωνί-
ες θα έχουν διαθέσιμα, επαρκή χρονικά περιθώρια και πόρους για τη δύσκολη 
προσαρμογή στα νέα δεδομένα της περιόδου αυτής, αλλά και η ΔΕΗ να αξιοποιήσει 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο τον τεράστιο εξοπλισμό, όσο και το έμπειρο αν-
θρώπινο δυναμικό που διαθέτει. 

 
 
2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
  
2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Α. Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα παραγωγής των Ορυχείων, ήταν αποτέλεσμα 
ολοκληρωμένης επεξεργασίας, στα πλαίσια του Στρατηγικού Πλάνου Ανάπτυξης 
των Ορυχείων (Mine Master Plan) που εκπονήθηκε από τη Γερμανική Εταιρεία 
Rheinbraun, ως συνέχεια σχετικού προγράμματος συνεργασίας (με την ονομασία 
ΘΑΛΗΣ), με τη ΔΕΗ το 1996. Σύμφωνα με τα προγράμματα αυτά, προβλεπόταν 
συγκεκριμένο σχέδιο εκμετάλλευσης των Ορυχείων και λειτουργίας των Σταθμών 
της περιοχής, από το έτος 1996 μέχρι το 2046 (Πίνακες 1 και 2). Λόγω διαφόρων 
αιτιών (που όμως δεν θα αναλυθούν στην παρούσα εισήγηση), τα χρόνια που πέ-
ρασαν από τότε μέχρι σήμερα, τα αναφερόμενα προγράμματα δεν τηρήθηκαν σε 
σημαντικό βαθμό. 
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Τα τελευταία χρόνια, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων 
καταρτίστηκαν αντίστοιχα προγράμματα, όχι όμως με την ίδια πληρότητα και ακρί-
βεια των προγραμμάτων του Mine Master Plan (Rheinbraun). Τα προγράμματα αυ-
τά παρείχαν μια καλή γενικά εικόνα για τα μελλοντικά σχέδια της ΔΕΗ στην περιο-
χή, τόσο από πλευράς Ορυχείων, όσο και από πλευράς Παραγωγής (Σταθμών). 

Με βάση μια έκδοση του 2004, των προγραμμάτων αυτών της Γενικής Διεύθυνσης 
Ορυχείων της ΔΕΗ, το ΤΕΕ/ΤΔΜ είχε ασκήσει μια εμπεριστατωμένη κριτική πριν 4 
χρόνια (Φεβρουάριος 2005 – Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας – «Θέσεις για την αντικα-
τάσταση μονάδων της ΔΕΗ στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ισχύος μέ-
χρι 1.600MW») και είχε εκφράσει τις θέσεις – απόψεις του. 

Επίσης, την ίδια περίοδο, το ΤΕΕ/ΤΔΜ – μέσω σχετικής εισήγησής του («Παρόν και 
μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας») στη 
διημερίδα του ΤΕΕ στην Αθήνα τον Ιούνιο 2005, με θέμα: «Λιγνίτης και Φυσικό Αέ-
ριο», εξέφρασε τις συγκεκριμένες προτάσεις του για τη διαφαινόμενη ενεργειακή 
προοπτική της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Επισημαίνεται ότι οι βασικές θέ-
σεις και προτάσεις που εκφράστηκαν μέσα από αυτά τα δύο κείμενα του ΤΕΕ/ΤΔΜ, 
παραμένουν και σήμερα ακόμη, αξιόλογες και επίκαιρες. 

 
Το 2007, στα πλαίσια εκπόνησης του νέου Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΔΕΗ, είδαν το φως της δημοσιότητας, εισηγήσεις, θέσεις και απόψεις της ηγε-
σίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οποία επαναπροσδιορίζονταν τα σχέδια της Επιχεί-
ρησης για το μέλλον της ενεργειακής της δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία. 
Βασικοί άξονες της νέας στρατηγικής της ΔΕΗ, ήταν η επανεκτίμηση των αποθεμά-
των λιγνίτη της περιοχής και ο επανασχεδιασμός της εκμετάλλευσης των Ορυχείων, 
καθώς και της λειτουργίας των ΑΗΣ (απόσυρσης και ένταξης νέων μονάδων). 
Σημαντικά στοιχεία αυτών των προτάσεων της ΔΕΗ, ήταν: 

 Η απόσυρση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας το 2010 – 2011. 

 Η απόσυρση μιας λιγνιτικής μονάδας 300MW το 2013 (ίσως του ΑΗΣ Αμυνταί-
ου). 

 Η απόσυρση δύο λιγνιτικών μονάδων 300MW το 2014 (μιας του ΑΗΣ Καρδιάς 
και μιας του ΑΗΣ Αμυνταίου). 

 Η κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων, μια στην Πτολεμαΐδα (250 - 
450MW) και μια στη Μελίτη (450MW), το 2012. 

 Η αναγκαστική απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση των Οικισμών Ποντοκώμης 
και Μαυροπηγής. 

 
Β. Με την ανακοίνωση αυτών των προτάσεων, προκλήθηκε - όπως ήταν φυσικό - με-

γάλη αναστάτωση στη περιοχή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αναθεώρηση και την 
υποβολή νέων Επιχειρησιακών Σχεδίων της ΔΕΗ το 2008, τα οποία προέβλεπαν 
την αλλαγή μερικών σημαντικών στοιχείων, που αφορούσαν κυρίως τις μονάδες της 
ΔΕΗ της περιοχής. 
Έτσι, στο τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ 2009 – 2014 (Νοέμβριος 2008), 
προκύπτουν τα εξής: 

 Η απόσυρση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και του ΑΗΣ ΛΚΔΜ (πρώην ΛΙΠΤΟΛ), μετα-
ξύ των ετών 2010 έως 2014. 

 Η κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, μια στην Πτολεμαΐδα 
(450MW) και μια στη Μελίτη (450MW), το 2014. 

 Η αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς σε απόσυρση μονάδων του ΑΗΣ Αμυ-
νταίου και του ΑΗΣ Καρδιάς. 
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Πρόσφατα, είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα ανεπίσημα σενάρια πρόωρης 
απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων της περιοχής, αρκετά χρόνια νωρίτερα από το 
προβλεπόμενο Πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. Τα σενάρια αυτά περιλαμβάνουν την 
πρόωρη απόσυρση των τεσσάρων (4) μεγάλων μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρί-
ου (από 14 – 17 χρόνια νωρίτερα), που έχουν 25 έτη λειτουργίας, αλλά και των 
τεσσάρων (4) μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς (από 5 – 8 έτη νωρίτερα) που έχουν 30 – 
35 έτη λειτουργίας (βλέπε «Διαφορές στο πρόγραμμα τροφοδοσίας και απόσυρσης 
λιγνιτικών μονάδων περιοχής Πτολεμαΐδας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σε περι-
βαλλοντικά θέματα – Αύγουστος 2009» / Πίνακες 8 και 9). 
Ταυτόχρονα, εμφανίστηκαν προτάσεις για την κατασκευή νέων μεγάλων μονάδων 
στη θέση των πρόωρα αποσυρόμενων παλαιών μονάδων, όπως Άγιος Δημήτριος - 
6, Αμύνταιο – 3 και την εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων με μεγάλες σχέσεις εκμε-
τάλλευσης και σοβαρά προβλήματα διάνοιξης, όπως του κοιτάσματος των Κομνη-
νών (Επιστολή ΓΔ.ΟΡ / Ο.Ε.Α.Ο. 77/11.09.2009, Χρ. Παπαγεωργίου - τ. Δ/ντη ΔΛΚΔΜ). 

  
Γ. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, για να εκτιμήσει το προ-

βλεπόμενο πρόγραμμα παραγωγής λιγνίτη των Ορυχείων, καθώς και της αντίστοι-
χης λειτουργίας των Σταθμών στην περιοχή, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Το πρόγραμμα παραγωγής λιγνίτη από τα προγραμματισθέντα Ορυχεία της 
ΔΕΗ, για τα έτη 2006 – 2052, το οποίο εκπονήθηκε από τη ΔΜΑΟΡ  Γενική 
Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. το 2006. 

 Τον προγραμματισμό ανάπτυξης των Ορυχείων Πτολεμαΐδας 2009 – 2050 [Έκ-
δοση ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΜΑΟΡ – Οκτώβριος 2009] (Πίνακας 7). 

 Την επανεκτίμηση των αποθεμάτων των λιγνιτικών κοιτασμάτων στις περιοχές 
Πτολεμαΐδας – Φλώρινας (Ευρεία περίληψη μετά συμπερασμάτων, της ΔΣΑ-
ΔΟΡ - Ιούλιος 2007). 

 Προφορικές συζητήσεις που είχαν μέλη της Ομάδας του Τμήματος με στελέχη 
της ΔΕΗ στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. 

 
Προκαταβολικά όμως, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες επισημάνσεις για μια σει-
ρά σημαντικών ζητημάτων: 

α) Σύμφωνα με ανάλογες προηγούμενες εμπειρίες, δεν φαίνεται να είναι δυνατή η 
ένταξη στο σύστημα νέας λιγνιτικής μονάδας, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 
επτά περίπου ετών, από τη στιγμή της απόφασης υλοποίησής της (Πίνακας 3 - 
Παρουσίαση του Προέδρου της ΔΕΗ στη Βουλή των Ελλήνων, 16.10.2008). 
Στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ένταξη νέων λιγνιτικών μονά-
δων σε Πτολεμαΐδα και Μελίτη μέχρι το 2018 (ακόμη και στην περίπτωση που 
διακηρυχθούν εντός του 2010). 

β) Ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ιδιαίτερα η 3η μονάδα του, ως γνωστό τροφοδοτεί με 
τηλεθέρμανση την πόλη της Πτολεμαΐδας. Κατά συνέπεια, πριν την κατασκευή 
της νέας λιγνιτικής μονάδας, οπότε και θα δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της 
τηλεθέρμανσης, είναι ουσιαστικά ανέφικτη η απόσυρση της εν λόγω μονάδας. 

 
γ) Η λειτουργία της νέας μονάδας στην Πτολεμαΐδα, συνδέεται με την αναγκαστική 

απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση των Οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπη-
γής. Τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετεγκατάσταση των Οικισμών αυ-
τών, δείχνουν να είναι ιδιαίτερα σοβαρά, οπότε εκτιμάται ότι η επίλυσή τους θα 
έχει τουλάχιστον ορίζοντα δεκαετίας, σύμφωνα με την ήδη αποκτημένη εμπειρία 
ανάλογων μετεγκαταστάσεων στο παρελθόν και μάλιστα μικρότερων Οικισμών. 
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Η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, δεν προέβη σε αναλυτική εξέταση των θεμάτων 
που σχετίζονται με τα Ορυχεία και τις Μονάδες στην περιοχή της Φλώρινας, λόγω 
της ιδιαιτερότητας, της πολυπλοκότητας, αλλά και της έλλειψης διαθέσιμων, επαρ-
κών και αξιόπιστων στοιχείων. Παρατίθενται όμως στο τέλος της παρούσας εισήγη-
σης, κάποιες σκέψεις και γίνεται ουσιαστικά ένας σχολιασμός επί των συνολικότε-
ρων ενεργειακών θεμάτων και σχετικών εκκρεμοτήτων, στην εν λόγω περιοχή. 

 
2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 
Α. ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ 

Τα αποθέματα λιγνίτη του Ορυχείου Μαυροπηγής, συμπεριλαμβανομένου και του 
κοιτάσματος που βρίσκεται κάτω από τον ομώνυμο Οικισμό, φαίνονται στον Πίνακα 
4, όπως και στον Χάρτη Νο 1. 
Από αυτά τα αποθέματα λιγνίτη, δηλαδή τα 218,5εκ. tn, εκτιμάται πως είναι δυνατή 
η αξιοποίηση περίπου 166εκ. tn λιγνίτη (στάθμη 30.06.07, και 150εκ. tn στάθμη 
31.12.10) και ειδικότερα: 

 122,5εκ. tn από το κυρίως Ορυχείο, 
 40,0εκ. tn από την επέκταση του Οικισμού Μαυροπηγής, 
 3,2εκ. tn από την επέκταση του Οικισμού Κομάνου. 

Για τα υπόλοιπα αποθέματα λιγνίτη, δηλαδή τα 39,2εκ. tn που βρίσκονται κάτω από 
το σημερινό Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ και τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, καθώς 
και τα 13,6 εκ. tn που βρίσκονται στην εξωτερική απόθεση Ι του Ορυχείου Κυρίου 
Πεδίου (δηλαδή κάτω από τα κτίρια της ΣΤΕΠΟ, του Εκθεσιακού Κέντρου του 
ΛΚΔΜ κ.λ.π.), προτείνεται η μη εκμετάλλευσή τους, για τους εξής λόγους: 

 Αρχικά, η τρέχουσα αξία σε συνδυασμό και με το κόστος αποξήλωσης των ήδη 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών που βρίσκονται πάνω 
από αυτά τα κοιτάσματα λιγνίτη, υπολογίζεται ότι θα είναι ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσό, με δεδομένο μάλιστα το γεγονός, ότι μερικές από τις υποδομές αυτές (εν-
δεικτικά ΣΤΕΠΟ, Εκθεσιακό Κέντρο, κτίριο Υπηρεσιών ΓΔ/ΟΡ και ΔΜΑΟΡ, ε-
γκαταστάσεις της Μονάδας Περιβάλλοντος) είναι σχετικά καινούριες και ουσια-
στικά μη αποσβεσμένες εγκαταστάσεις. 

 Όπως και σήμερα, πολύ δε περισσότερο με την εξόφληση των Ορυχείων του 
ΛΚΔΜ, οι εγκαταστάσεις αυτές (στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού), 
μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης βιομηχανικού – εκπαιδευτικού τουρισμού 
και τελικά τον μόνο επισκέψιμο – μουσειακό πλέον – χώρο, όπου πέραν του 
προαναφερόμενου ενδιαφέροντος, θα μπορεί να φιλοξενεί ποικίλες δραστηριό-
τητες και εκδηλώσεις. Οι μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και του ΑΗΣ ΛΚΔΜ 
(πρώην ΛΙΠΤΟΛ), ως οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες της ΔΕΗ στην περιοχή, 
το Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ και ο Πύργος Ελέγχου Σιδηροδρόμων 
(Π.Ε.Σ.), έχουν μεγάλη ιστορική, αλλά και τεχνολογική – εκπαιδευτική αξία, απο-
τελώντας συγχρόνως μοναδικό μνημείο βιομηχανικού τουρισμού, όχι μόνο για το 
μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο στην περιοχή, αλλά και για το σύνολο της χώ-
ρας. 

 Το λιγνιτικό κοίτασμα που βρίσκεται κάτω από τις εν λόγω εγκαταστάσεις δεν εί-
ναι ιδιαίτερα μεγάλο (39,2+13,6=52,8εκ. tn), που να δικαιολογεί την αποξήλωση 
και ουσιαστικά την εξαφάνιση της μόνης ιστορικής αναφοράς που θα συνδέεται 
με την πολύχρονη βιομηχανική πορεία της περιοχής. Επιπρόσθετα δε, θα είναι 
εκεί για να θυμίζουν την ανυπολόγιστη προσφορά της τοπικής κοινωνίας, στη 
διαχρονική και μάλιστα «φθηνή» οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με ανεξίτηλα 
όμως τα μόνιμα σημάδια της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής, όπως και 
τις οριστικές συνέπειες στο ανθρωπογενές και όχι μόνο, περιβάλλον. 
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Β. ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
Τα αποθέματα λιγνίτη του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, φαίνονται στον Πίνακα 5, κα-
θώς και στον Χάρτη Νο 2. Από αυτά τα αποθέματα λιγνίτη, δηλαδή τα 479εκ. tn 
(στάθμη 30.06.07), με βάση τα σημερινά διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι μπορούν 
να αξιοποιηθούν σχεδόν στο σύνολό τους. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανα-
λυτικά στοιχεία για το κοίτασμα του Νοτίου Πεδίου (αναλυτική μελέτη εκμετάλλευσης 
με ορίζοντα 30-ετίας), λαμβάνεται ως δεδομένο – και σίγουρα με επιφυλάξεις – ότι 
το σύνολο του αποθέματος αυτού είναι αξιοποιήσιμο. Επισημαίνεται ότι η στάθμη 
του αποθέματος στις 31.12.10, θα κυμαίνεται στους 390εκ. tn. 

 
Γ. ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΚΑΡΔΙΑΣ) 

Τα αποθέματα λιγνίτη του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου (Καρδιάς), φαίνονται στον 
Πίνακα 6 και στον Χάρτη Νο 3. Για το Ορυχείο αυτό και σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, προκύπτουν τα εξής θέματα: 

 Σημαντικό μέρος του αποθέματος βρίσκεται κάτω από τις εγκαταστάσεις του 
ΑΗΣ Καρδιάς και του αντίστοιχου ΚΥΤ (100εκ. tn περίπου), καθώς και κάτω 
από τον Οικισμό της Ποντοκώμης (140εκ. tn περίπου). 

 Μεγάλο μέρος του κοιτάσματος, ιδιαίτερα στον Τομέα-8, έχει σχετικά μεγάλη 
σχέση εκμετάλλευσης (πάνω από 1:7), ενώ φαίνεται να παρουσιάζει αρκετά 
προβλήματα κατά τη φάση εκμετάλλευσής του (μεγάλο βάθος κοιτάσματος περί 
τα 300 – 350m, ύπαρξη σκληρών σχηματισμών υπερκειμένων κ.λ.π.). 

 Ύπαρξη αρκετών εμποδίων, που εμφανίζουν ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και 
οι οποίες θα πρέπει πρώτα να αρθούν, για να γίνει στη συνέχεια η εκμετάλλευ-
ση του κοιτάσματος αυτού (εκτροπή ρέματος Σουλού, μετατόπιση σιδηροδρομι-
κής γραμμής ΟΣΕ, αγωγού τροφοδοσίας ύδατος των ΑΗΣ κ.α.). 

 
Η ενδεικτική αυτή παράθεση των παραπάνω θεμάτων καταδεικνύει το μέγε-
θος των δυσκολιών που εμφανίζει η εκμετάλλευση του Νοτιοδυτικού Πεδίου, 
που θα πρέπει έγκαιρα να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανεπηρέαστη λιγνιτική τροφοδοσία των μονάδων του Ενεργειακού Κέντρου. 
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκτιμά πως το έργο αυτό θα έπρεπε ήδη να είχε ανατεθεί σε δό-
κιμο και αξιόπιστο ξένο Οίκο, ο οποίος θα προχωρούσε σε μια συνολική τε-
χνικο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη, λόγω της κρισιμότητας που έχει 
το εν λόγω κοίτασμα στην ανάπτυξη της λιγνιτικής δραστηριότητας στην πε-
ριοχή. 
Παρ΄ όλα αυτά και τις διατηρούμενες σοβαρές επιφυλάξεις, γίνεται αποδεκτό στο 
σύνολό του σχεδόν, το λιγνιτικό κοίτασμα του Νοτιοδυτικού Πεδίου, δηλαδή τα 
413εκ. tn (στάθμη 30.06.07), που στις 31.12.10 θα κυμαίνεται στους 370εκ. tn. 

 
Δ. ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Τα συνολικά αποθέματα λιγνίτη του Ορυχείου Αμυνταίου φαίνονται στον Πίνακα 5 
και στον Χάρτη Νο 4. Τα αποθέματα λιγνίτη του κυρίως Ορυχείου Αμυνταίου είναι 
101εκ. tn και του Ορυχείου Λακκιάς, 28εκ. tn, δηλαδή συνολικά 129εκ. tn (στάθμη 
30.06.2007). Εκτιμάται ότι είναι αξιοποιήσιμο το σύνολο αυτού του κοιτάσματος, 
που στις 31.12.10 θα έχει διαμορφωθεί στα 104εκ. tn. περίπου. 
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3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΔΜ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

• Η μείωση της λιγνιτοπαραγωγής στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, 
πρέπει να γίνει με τη σταδιακή απόσυρση των παλιότερων και μικρότερων 
σε ισχύ μονάδων (κάτω των 300MW), λόγω παλαιότητας, οικονομίας κλίμακας, 
μικρότερου βαθμού απόδοσης (25% – 29%), αλλά και μεγαλύτερων εκπομπών ρύ-
πων. 

• Σε ότι αφορά τις μεγάλες λιγνιτικές μονάδες των 300MW και πλέον (στις οποίες 
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεγάλες επενδύσεις, είτε για αύξηση του βαθμού 
απόδοσης, είτε για μείωση των εκπομπών), είναι προφανές ότι μπορούν να συνε-
χίσουν τη λειτουργία τους αποδοτικά και πάνω απ’ όλα κερδοφόρα, για αρ-
κετά χρόνια ακόμη. Και αυτό μεν, γιατί ο βαθμός απόδοσής τους είναι ικανοποιητι-
κός (της τάξης του 32% – 34%, συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο του 38% περίπου 
μιας νέας σύγχρονης και υπερκριτικής – από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών – 
μονάδας), συγχρόνως δε, γιατί έχουν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της από-
σβεσης του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης, που τις καθιστά πέρα από κάθε αμφι-
σβήτηση, μακράν ανταγωνιστικές από πλευράς συνολικού κόστους παραγό-
μενης ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι και το ζητούμενο (Διάγραμμα 9 – Κόστος 
παραγωγής μονάδων θερμικής παραγωγής, ΔΕΣΜΗΕ). 

Εξάλλου, με την καθιέρωση - σε μόνιμη βάση - δοκιμασμένων βέλτιστων διαθέ-
σιμων πρακτικών λειτουργίας (γεγονός που θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και 
αρκετό καιρό), οι οποίες έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό του υποβαθμισμένου, 
όπως συμβαίνει συχνά λιγνίτη, με καύσιμα ανώτερης ποιότητας (π.χ. λιθάνθρακας) 
και σε ποσοστό που το μείγμα να προσεγγίζει τις βέλτιστες τιμές σχεδιασμού των 
λεβήτων (π.χ. 1.500kcal/kg) και όχι τα κατώτερα επιτρεπτά όρια (π.χ. 1.300kcal/kg), 
αλλά και με τη συστηματική εφαρμογή φυσικής αποθείωσης με την προσθήκη α-
σβεστούχων μαργών με κατάλληλη πρόσμιξη στα μέτωπα των Ορυχείων, μπο-
ρούν όλες οι εν λειτουργία μονάδες των 300MW να ανταποκριθούν κάλλιστα 
στα νέα δεδομένα και ως προς την ενεργειακή απόδοση και ως προς τις πε-
ριβαλλοντικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις. 
 
Κατόπιν όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη και παρατεταμένη οικονο-
μική κρίση στην οποία εισήλθε η χώρα, με τις γνωστές πλέον δυσκολίες εξασφάλι-
σης νέων επενδυτικών κεφαλαίων και μάλιστα με επαχθείς όρους, καθίστανται οι 
όποιες σκέψεις και απόψεις που θέλουν την πρόωρη απόσυρση μιας σειράς 
μεγάλων λιγνιτικών μονάδων με απροσδιόριστα και ασαφή τεχνικο-οικονομικά 
και περιβαλλοντικά κριτήρια και την κατασκευή νέων, επίσης με ασαφή κριτήρια, 
αλλά σίγουρα με μεγάλο συνολικό κόστος, άκαιρες και επικίνδυνες, γιατί μπο-
ρούν να οδηγήσουν την Επιχείρηση και τη χώρα, σε περαιτέρω πτώχευση 
και τελικά στη χρεοκοπία. 

 
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μη ρεαλιστικά, αλλά και άκρως επιζήμια σενάρια, η 
κοινή λογική επιτάσσει την κατά το δυνατόν ορθολογικότερη εκμετάλλευση 
των εν λειτουργία μονάδων και ορυχείων. Αυτές, με τη σταδιακή μείωση της 
παραγωγής τους, η οποία όμως συνδυαζόμενη με την αναμενόμενη μείωση της ζή-
τησης ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο σε ισχύ (MW), όσο και σε ενέργεια (ΜWh) κατά 
την επόμενη χρονική περίοδο (2010 – 2020), μπορούν να συνεχίσουν τη στήριξη 
της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής (ως μονάδες βάσης), δίνοντας ταυτόχρονα 
αρκετά χρονικά περιθώρια για τη συστηματική ανάπτυξη των Α.Π.Ε. (αρχικά της αι-
ολικής ενέργειας, που έχει ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, αλλά και μικρής υ-
δροηλεκτρικής παραγωγής, με ταυτόχρονη δυνατότητα άντλησης για λόγους απο-
θήκευσης και ευστάθειας του Συστήματος και στη συνέχεια, της ηλιακής ενέργειας, 
με την ένταξη των φωτοβολταϊκών έργων, με τη σταδιακή αναμενόμενη ωρίμανση 
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και ανταγωνιστικότητα της τεχνολογίας αυτής) και την εφαρμογή μέτρων ορθολογι-
κής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας (Διάγραμμα 10). 

 
• Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, σύμφωνα με τα παραπάνω καταγεγραμμένα λιγνιτικά αποθέματα των 

Ορυχείων της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το προβλεπόμενο πρόγραμμα παρα-
γωγής λιγνίτη των Ορυχείων της ΔΜΑΟΡ (Έκδοση 2006 και Έκδοση 2009) – Πίνα-
κας 7, αλλά και την εξασφάλιση των παρακάτω προϋποθέσεων, όπως: 
o τη σταδιακή απένταξη των μονάδων στους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ΑΗΣ Α-

μυνταίου, 
o τη συγκράτηση σημαντικού μέρους των υπαρχόντων θέσεων εργασίας 

στους ΑΗΣ της περιοχής, 
o τη διατήρηση σημαντικής ισχύος σε ψυχρή εφεδρεία, για τις ανάγκες του 

συστήματος, 
o την εξασφάλιση διαθεσιμότητας λειτουργίας της τηλεθέρμανσης των πό-

λεων Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, 
διαμορφώνει τις παρακάτω προτάσεις που σχετίζονται με τη μελλοντική λειτουργία 
των Μονάδων της περιοχής: 

1. Απόσυρση των Μονάδων Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, καθώς και του ΑΗΣ 
ΛΚΔΜ στις 31.12.2010, με ταυτόχρονη έναρξη εναλλακτικής λειτουργίας 
των Μονάδων ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (η μεν ΙΙΙ – να λειτουργεί για 7 
μήνες κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, έτσι ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, η δε ΙV για 5 μήνες κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου, για να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικτύου). Για 
τα υπόλοιπα διαστήματα, η κάθε Μονάδα θα περνά σε φάση εφεδρείας. 

2. Έναρξη εναλλακτικής λειτουργίας των δύο Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου 
την 01.01.2013 (η μια σε λειτουργία και η άλλη σε εφεδρεία). 

3. Έναρξη λειτουργίας της νέας λιγνιτικής Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 
(650MW) στις 31.12.2018, με ταυτόχρονη απόσυρση των Μονάδων Ι & ΙΙ 
του ΑΗΣ Καρδιάς, καθώς και των Μονάδων ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

4. Απόσυρση των Μονάδων ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στις 31.12.2022. 
5. Απόσυρση των Μονάδων Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου, όπως και της Μονά-

δας Ι του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στις  31.12.2032. 
6. Σταδιακή απόσυρση των Μονάδων ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 

στα έτη 2033, 2034, 2035 (31.12.2033, 31.12.2034, 31.12.2035 αντίστοιχα). 

7. Απόσυρση της Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στις 31.12.2040. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταρτίστηκαν οι επισυναπτόμενοι Πίνακες και τα Δια-
γράμματα του Παραρτήματος. Ο Πίνακας 10 και το Διάγραμμα 11, που αναφέρονται 
στη προγραμματιζόμενη ετήσια παραγωγή λιγνίτη των Ορυχείων του ΛΚΔΜ, για τη 
χρονική περίοδο 2011 – 2050, ο Πίνακας 11 και το Διάγραμμα 12, στα οποία φαίνο-
νται η ετήσια κατανάλωση λιγνίτη από τις Μονάδες της περιοχής για την ίδια χρονι-
κή περίοδο, ο Πίνακας 12 που αναφέρεται στο προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργί-
ας των εν λόγω Μονάδων και ο Πίνακας 13 και το Διάγραμμα 13, που αναφέρονται 
στην προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας από τις μονάδες της ΔΕΗ. 
Επισημαίνεται ότι η περιοχή της Φλώρινας δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα 
αυτά. 
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3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 
Α. ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Για την οκταετία 2011 – 2018, προτείνεται η λειτουργία των μονάδων ΙΙΙ και ΙV του 
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας εκ περιτροπής, επτά (7) και πέντε (5) μήνες αντίστοιχα, για τη 
χειμερινή και τη θερινή περίοδο, με τις παρακάτω παραδοχές:   

 Το Προσωπικό λειτουργίας θα είναι το ίδιο και για τις δύο (2) μονάδες. 
 Το Προσωπικό συντήρησης θα καλύπτει τη συντήρηση των δύο μονάδων ΙΙΙ και 
ΙV, θα παρακολουθεί την ανέγερση της μονάδας V, ενώ μετά το 2018 θα καλύ-
πτει τη συντήρηση και της μονάδας αυτής. 

 Το διοικητικό και βοηθητικό Προσωπικό, θα καλύπτει και τις τρεις (3) μονάδες, 
όταν αυτές θα λειτουργούν. 

 Προτείνεται και η μικτή καύση λιθάνθρακα σε μικρό ποσοστό (3% - 5%), προ-
κειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CΟ2 και να επιτευχθεί η πλήρης φόρτιση των 
μονάδων ΙΙΙ και IV. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός συνοπτικός υπολογισμός του οικονομι-
κού οφέλους που θα προκύπτει από τον προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας των μο-
νάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ (ΙΙΙ & ΙV) – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(Στάθμη 2008) 

Έσοδα* 
Παραγωγή Ενέργειας 1.100.000Mwh 65€/Mwh 71.500.000,00€
Δαπάνες 
Κατανάλωση Λιγνίτη 2.000.000tn 13€/tn 26.000.000,00€
Λιθάνθρακας 50.000tn 75€/tn 3.750.000,00€
Προσωπικό (τακτικό) 250 άτομα 60.000€/έτος 15.000.000,00€
Προσωπικό (έκτακτο) 50 άτομα 20.000€/έτος 1.000.000,00€
Κόστος Συντήρησης 1.100.000Mwh 4€/Mwh 4.400.000,00€

Σύνολο Δαπανών 50.150.000,00€

Οικονομικό Όφελος 71.500.000,00–50.150.000,00= 21.350.000,00€

(*).   Στα έσοδα δεν συνυπολογίστηκαν, τα έσοδα από την τηλεθέρμανση, από τις πωλή-
σεις τέφρας, αλλά και από την εφεδρεία ισχύος. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό και τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε., ο 
τερματισμός λειτουργίας των μονάδων ΙΙΙ και IV προβλέπονταν έως το 2012. Με την 
πρόταση του ΤΕΕ/ΤΔΜ, η λειτουργία των μονάδων εκτιμάται ότι μπορεί να επιμη-
κυνθεί μέχρι το 2018, δηλαδή θα έχουμε: 6x21.350.000=128.100.000,00€, ως οικο-
νομικό όφελος της πρότασης. 

 
Β. ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Κατ΄ αναλογία με τις δύο μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και με τις αντίστοιχες πα-
ραδοχές, παρακάτω παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός συνοπτικός υπολογισμός του 
οικονομικού οφέλους που θα προκύπτει από το προτεινόμενο τρόπο εναλλακτικής 
λειτουργίας των μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου (η μία σε λειτουργία, η άλλη σε 
εφεδρεία). 
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ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Ι & ΙΙ) – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Στάθμη 2008) 

Έσοδα* 
Παραγωγή Ενέργειας 2.000.000Mwh 60€/Mwh 120.000.000,00€
Δαπάνες 
Κατανάλωση Λιγνίτη 4.000.000tn 15€/tn 60.000.000,00€
Λιθάνθρακας 100.000tn 75€/tn 7.500.000,00€
Προσωπικό (τακτικό) 250 άτομα 60.000€/έτος 15.000.000,00€
Προσωπικό (έκτακτο) 50 άτομα 20.000€/έτος 1.000.000,00€
Κόστος Συντήρησης 2.000.000Mwh 5€/Mwh 10.000.000,00€

Σύνολο Δαπανών 93.500.000,00€

Οικονομικό Όφελος 120.000.000,00–93.500.000,00= 26.500.000,00€

(*).   Στα έσοδα δεν συνυπολογίστηκαν, τα έσοδα από την τηλεθέρμανση, από τις πωλή-
σεις τέφρας, αλλά και από την εφεδρεία ισχύος. 

 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΗ Α.Ε ο τερματισμός λειτουργίας των μο-
νάδων Ι & ΙΙ στον ΑΗΣ Αμυνταίου, προβλέπεται για το 2022, ενώ η πρόταση του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ εκτιμά ότι η λειτουργία τους μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι το 2032, δηλαδή 
θα έχουμε: 10x26.500.000=260.500.000€, ως οικονομικό όφελος της πρότασης. 
Εάν τελικά αποφασιστεί η διάνοιξη του Ορυχείου Λεβαίας – Φιλώτα, καθίστα-
ται επιβεβλημένη η εγκατάσταση κοινής μονάδας αποθείωσης στον ΑΗΣ Α-
μυνταίου. 

 
 

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 
Η περαιτέρω αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της περιοχής Φλώρινας, εκτιμάται 
ότι εισέρχεται σε νέες περιπέτειες, τόσο για την προκηρυχθείσα και ακυρωθείσα νέα 
μονάδα 450MW (ΑΗΣ Μελίτης ΙΙ), όσο και για την υπάρχουσα (ΑΗΣ Μελίτης Ι), διότι 
όπως φαίνεται, δεν είναι εξασφαλισμένη η ομαλή τροφοδοσία της με τις απαιτού-
μενες ποσότητες ξυλίτη από τα ιδιωτικά Ορυχεία, ενώ υπάρχει πρόβλημα και με τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξυλίτη. 
Επιγραμματικά αναφέρονται μερικά από τα σοβαρότερα προβλήματα: 

 Για το πρώην Ορυχείο Βαρβούτη (Βεύης - ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ), καθώς και για το συνεχόμε-
νο κοίτασμα που έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., που αποτελούν ένα ενιαίο και 
βασικό κοίτασμα, τόσο για την υπάρχουσα, όσο και για την πιθανή νέα μονάδα, θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο, το καθεστώς παραχώρησης και εκμετάλ-
λευσης, έτσι ώστε να μην προκύψουν προβλήματα και καθυστερήσεις. 

 Οι νέοι περιορισμοί ανταγωνιστικότητας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, δεν είναι και οι πλέον ευνοϊκοί για τη ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και για την όποια μελ-
λοντική συμφωνία με τους νέους ιδιοκτήτες. 

 Η Διακήρυξη για πιθανή νέα μονάδα, θα πρέπει – σε κάθε περίπτωση – να έ-
χει ως απαραίτητη προϋπόθεση, την επίλυση των σοβαρών προαναφερθέ-
ντων προβλημάτων, καθώς και την επίτευξη μακροχρόνιας συμφωνίας με το 
νέο ιδιοκτήτη. 

 Η εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού ψύξης και για τις δύο μονάδες.  

Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΔΜ:  «Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της 
Χώρας, στα πλαίσια του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού». 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
1. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει έναν ξεκάθαρο μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχε-

διασμό, ο οποίος θα συμβαδίζει με τις βασικές δεσμευτικές αρχές της Ευρω-
παϊκής Ενεργειακής Πολιτικής και θα συμβάλλει στη σταδιακή άρση των 
στρεβλώσεων και των χρόνιων προβλημάτων του ενεργειακού τομέα της 
χώρας, ανοίγοντας τον πραγματικό ανταγωνισμό και καθιστώντας τελικά το 
ενεργειακό πρόβλημα, ζήτημα της ίδιας της κοινωνίας, όπως πραγματικά 
πρέπει να είναι και όχι κλειστή υπόθεση κάποιων ειδικών, ή πεδίο κρυφών 
συναλλαγών. 

 
2. Για το ΤΕΕ/ΤΔΜ, ο λιγνίτης θα πρέπει και στο μέλλον να διατηρήσει τον κυρί-

αρχο ρόλο του στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής, αλλά και της χώρας. 
Είναι όμως απαραίτητο να λαμβάνονται συνέχεια και να εφαρμόζονται με συ-
νέπεια, μέτρα για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της βιω-
σιμότητας της λιγνιτικής παραγωγής. 

 
3. Καθίσταται αναγκαία η κατάρτιση ενός συνολικού, ρεαλιστικού και επικαιρο-

ποιημένου στρατηγικού σχεδιασμού της Επιχείρησης για τη Δυτική Μακεδο-
νία, με βασικούς άξονες: 

 Την ομαλότερη δυνατή μετάβαση από τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση 
στη μεταλιγνιτική περίοδο. 

 Την ανυπολόγιστη προσφορά της τοπικής κοινωνίας στη διαχρονική οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας.  

 Την ουσιαστική αποκατάσταση και προστασία του πληγέντος περιβάλλο-
ντος της περιοχής. 

 
 
 
 
 

Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΔΜ:  «Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της 
Χώρας, στα πλαίσια του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού». 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
1. ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

«Παρόν και μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας». 
Εισήγηση στη διημερίδα του ΤΕΕ, με θέμα: «Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπα-
ραγωγή» (Αθήνα, 9 – 10 Ιουνίου 2005). 

 

2. Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
«Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την αντικατάσταση των μονάδων της ΔΕΗ στο Ενεργειακό Κέ-
ντρο Δυτικής Μακεδονίας, ισχύος μέχρι 1.600MW» (Φεβρουάριος 2005). 

 

3. ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
«Θέσεις για την έλευση του Φυσικού Αερίου στη Δυτική Μακεδονία» (Οκτώβριος 1996). 

 

4. ΔΕΗ Α.Ε. / Γ.Δ. Ορυχείων. 
«Επανεκτίμηση των αποθεμάτων των λιγνιτικών κοιτασμάτων των περιοχών Πτολεμαΐδας 
– Φλώρινας» - Ευρεία περίληψη μετά συμπερασμάτων (Ιούλιος 2007). 

 

5. ΔΕΗ Α.Ε. / Γ.Δ. Ορυχείων. 
«Εκατό χρόνια λιγνίτης – Απολογισμός 50 ετών – Προγραμματισμός 50 ετών» Έκδοση 
ΔΜΑΟΡ (Απρίλιος 2006). 

 

6. ΔΕΗ Α.Ε. 
«Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009 – 2014» (Νοέμβριος 2008). 

 

7. ΔΕΗ / Συμφωνία Θαλής – Rheinbraun. 
«Τεχνική Έκθεση για το Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης των Ορυχείων 1996 – 2046» 
(1996). 

 

8. ΔΕΗ Α.Ε. / Γ.Δ. Ορυχείων. 
«Προγραμματισμός ανάπτυξης Ορυχείων Πτολεμαΐδας 2009 - 2050» Έκδοση ΔΜΑΟΡ 
(Οκτώβριος 2009). 

 

9. ΔΕΗ Α.Ε. / Γ.Δ. Ορυχείων. 
«Διαφορές στο πρόγραμμα τροφοδοσίας και απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων περιοχής 
Πτολεμαΐδας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε περιβαλλοντικά θέματα» (Αύγουστος 2009). 

 

10. ΔΕΗ Α.Ε. / Γ.Δ. Ορυχείων / Ο.Ε.Α.Ο. 
«Προτάσεις για διερεύνηση της μελλοντικής αξιοποίησης των λιγνιτικών κοιτασμάτων της 
ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία» (Επιστολή Ο.Ε.Α.Ο. 77 / 11.09.2009). 

 

11. Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
«Κόστος θερμικών μονάδων παραγωγής» (Ιούλιος 2008). 

 

12. Π. Αθανασόπουλος 
«Παρουσίαση Διευθύνοντα Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. στη Βουλή των Ελλήνων» (16.10.2008). 

 

13. Σ.Ε.Ε.Σ. 
«Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός» Έκθεση έτους 2009. 

 

Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΔΜ:  «Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 
 

 Πίνακες: 1 … 13 
 

 Διαγράμματα: 1 … 13 
 

 Χάρτες: 1 … 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Η περιοχή της Φλώρινας, δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα του εν λόγω Παραρτήματος. 

Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΔΜ:  «Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΧΑΡΤΩΝ 
 
 

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πρόγραμμα λιγνιτικής παραγωγής 1995 – 2046. [MMP] ΔΕΗ – Rheinbraun (1996). 
2. Ζήτηση θερμικής ενέργειας από τους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ 1995–

2046. [Mine Master Plan] ΔΕΗ – Rheinbraun (1996). 
3. Ρυθμός ένταξης νέων μονάδων (πριν το Ν.2773/99). Παρουσίαση Π. Αθανασόπουλου 

στη Βουλή των Ελλήνων (16.10.2008). 
4. Λιγνιτικά αποθέματα Ορυχείου Μαυροπηγής (ΔΕΗ Α.Ε.). 
5. Συγκεντρωτικός Πίνακας λιγνιτικών αποθεμάτων Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδο-

νίας (ΔΕΗ Α.Ε.). 
6. Λιγνιτικά αποθέματα Νοτιο-δυτικού Πεδίου (ΔΕΗ Α.Ε.). 
7. Διαχρονικό πρόγραμμα παραγωγής Ορυχείων περιοχής Πτολεμαΐδας 2009 – 2050 

(ΔΜΑΟΡ, Οκτώβριος 2009). 
8. Ισχύον πρόγραμμα απόσυρσης μονάδων περιοχής Πτολεμαΐδας (ΔΕΗ Α.Ε.). 
9. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης μονάδων περιοχής Πτολεμαΐδας (ΔΕΗ Α.Ε.). 
10. Πρόβλεψη παραγωγής λιγνίτη Ορυχείων ΛΚΔΜ, χρονικής περιόδου 2011 – 2050. 
11. Πρόβλεψη κατανάλωσης λιγνίτη Μονάδων ΑΗΣ, χρονικής περιόδου 2011 – 2050. 
12. Προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας μονάδων, χρονικής περιόδου ΑΗΣ 2011 – 2050. 
13. Πρόβλεψη ετήσιας παραγωγής ενέργειας μονάδων ΑΗΣ, χρονικής περιόδου 2011 – 

2050. 
 
Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Τάσεις εξέλιξης της παγκόσμιας αγοράς πρωτογενούς ενέργειας. 
2. Τάσεις εξέλιξης της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου [προσφορά – ζήτηση]. 
3. Προβλεπόμενη κατανομή ρύπων, μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. 
4.  Εξέλιξη συνολικής ζήτησης ενέργειας. 
5. Πρόβλεψη εξέλιξης σύνθεσης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας. 
6. Πρόβλεψη εξέλιξης σύνθεσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
7. Πρόβλεψη εξέλιξης συνολικών εκπομπών CO2. 
8. Πρόβλεψη εξέλιξης μέγιστης ισχύος Διασυνδεδεμένου Συστήματος. 
9. Προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή λιγνίτη Ορυχείων ΛΚΔΜ, χρονικής περιόδου 2011–

2050. 
10. Πρόβλεψη ετήσιας κατανάλωσης λιγνίτη Μονάδων ΑΗΣ, χρονικής περιόδου 2011–2050. 
11. Πρόβλεψη ετήσιας παραγωγής ενέργειας μονάδων ΑΗΣ, χρονικής περιόδου 2011–2050. 
12. Κόστος παραγωγής μονάδων θερμικής παραγωγής (ΔΕΣΜΗΕ). 
13. Πρόβλεψη εξέλιξης σύνθεσης ηλεκτροπαραγωγής. 
 
Γ. ΧΑΡΤΕΣ (Νο) 

1 Ορυχείο Μαυροπηγής (ΔΕΗ Α.Ε.). 
2 Ορυχείο Νοτίου Πεδίου (ΔΕΗ Α.Ε.). 
3 Ορυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου (ΔΕΗ Α.Ε.). 
4 Ορυχείο Αμυνταίου (ΔΕΗ Α.Ε.). 

Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΔΜ:  «Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της 
Χώρας, στα πλαίσια του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1  Πρόγραμμα λιγνιτικής παραγωγής 1995 – 2046. [MMP] ΔΕΗ – Rheinbraun (1996). 
 

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 



ΠΙΝΑΚΑΣ  2  
Ζήτηση θερμικής ενέργειας από τους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ 

1995–2046. [Mine Master Plan] ΔΕΗ – Rheinbraun (1996). 

 
Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Παρουσίαση κ. Π. Αθανασόπουλου στη Βουλή των Ελλήνων – 16.10.2008 



ΠΙΝΑΚΑΣ  4 
 

 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ 

 
 

Συνολικές 
εκσκαφές 

Απολήψιμος 
λιγνίτης 

Mέση σχέση 
Εκμετάλλευσης 

Μέση 
ΚΘΔ Συγκρότηση 

Ορυχείου 

 
Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 

 

(εκ. m³) (εκ. tn) (m³/tn) (kcal/kg) 
Παρατηρήσεις 

Κυρίως 
Ορυχείο 656,64 122,45 4,53 -  

Επέκταση 
Οικισμού 
Κομάνου 

12,77 3,18 3,18 -  

Επέκταση 
Οικισμού 
Μαυροπηγής 

269,92 40,00 5,91 - Απαλλοτρίωση 
της Μαυροπηγής. 

Εξωτερική 
Απόθεση Ι 
Κυρίου Πεδίου 

34,13 13,65 1,67 - 
ΣΤΕΠΟ, 
Εκθεσιακό 
Κέντρο, κλπ. 

Βιομηχανικό 
Συγκρότημα 
ΛΚΔΜ 

70,42 39,17 0,96 - 

Βιομηχανικό 
Συγκρότημα 
ΛΚΔΜ, 
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 
κλπ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΥΧΕΙΟΥ 
ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ 

1.043,87 218,46 3,95 -  



ΠΙΝΑΚΑΣ  5 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 



ΠΙΝΑΚΑΣ  6 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  (Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε.) 

 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ  7

ΚΥΡΙΟ -           
Μαυροπηγή

ΚΑΡΔΙΑ -          
Νοτιοδυτικό ΝΟΤΙΟ

2009 8,40                       10,90                     23,20                     42,50                           
2010 9,80                       13,70                     20,50                     44,00                           
2011 5,90                       15,20                     17,50                     38,60                           
2012 6,10                       13,80                     17,50                     37,40                           
2013 5,60                       14,40                     18,00                     38,00                           
2014 9,50                       10,90                     15,50                     35,90                           
2015 11,00                     16,20                     15,30                     42,50                           
2016 10,60                     17,60                     14,10                     42,30                           
2017 11,00                     17,20                     14,20                     42,40                           
2018 10,70                     17,70                     14,00                     42,40                           
2019 10,80                     17,70                     14,00                     42,50                           
2020 8,80                       17,70                     16,00                     42,50                           
2021 7,60                       15,20                     18,40                     41,20                           
2022 7,60                       15,20                     18,40                     41,20                           
2023 7,40                       14,80                     17,00                     39,20                           
2024 7,30                       11,40                     17,00                     35,70                           
2025 7,00                       11,40                     13,70                     32,10                           
2026 6,90                       9,00                       12,60                     28,50                           
2027 3,10                       8,30                       13,20                     24,60                           
2028 3,10                       8,30                       13,20                     24,60                           
2029 3,10                       8,30                       13,20                     24,60                           
2030 3,10                       8,30                       13,20                     24,60                           
2031 3,10                       8,40                       13,00                     24,50                           
2032 3,20                       8,20                       13,20                     24,60                           
2033 3,20                       5,00                       12,80                     21,00                           
2034 3,20                       4,70                       9,40                       17,30                           
2035 3,20                       4,60                       5,80                       13,60                           
2036 3,20                       3,10                       3,70                       10,00                           
2037 3,20                       3,10                       3,70                       10,00                           
2038 2,70                       3,40                       3,70                       9,80                             
2039 1,60                       4,50                       3,70                       9,80                             
2040 6,10                       3,70                       9,80                             
2041 6,10                       3,70                       9,80                             
2042 6,10                       3,70                       9,80                             
2043 6,10                       3,70                       9,80                             
2044 7,50                       1,70                       9,20                             
2045 6,10                       6,10                             
2046 6,10                       6,10                             
2047 6,10                       6,10                             
2048 6,10                       6,10                             
2049 6,10                       6,10                             
2050 5,70                       5,70                             

2009 - 2050 191,00                406,30                435,20                1.032,50                  

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2009 - 2050   
(σε εκατ. t)

ΣΥΝΟΛΟ             
(εκατ. t)ΕΤΟΣ

ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΠΕΔΙΟ



ΔΕΗ Α.Ε. Διαχρονικό πρόγραμμα παραγωγής Ορυχείων περιοχής Πτολεμαΐδας 2009–2050 (ΔΜΑΟΡ, Οκτώβριος 2009).
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ΣΤΑΘΜΟΣ Μονάδα Ισχύς        
(MW)

Έτος             
Έναρξης

Έτος             
Απόσυρσης

Διάρκεια λειτουργίας 
(Έτη)

Ι 10 1959 2010 52
ΙΙ 33 1965 2010 46
Ι 70 1959 2011 53
ΙΙ 125 1962 2011 50
ΙΙΙ 125 1965 2011 47
IV 300 1973 2014 42

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 650 2014 2050 37

I 300 1975 2023 49
II 300 1975 2024 50
III 330 1980 2025 46
IV 330 1981 2026 46
I 300 1984 2032 49
II 300 1984 2033 50
III 310 1985 2034 50
IV 310 1986 2035 50
V 366 1997 2044 48

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΟΡΥΧΕΙΑ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

«Διαφορές στο πρόγραμμα τροφοδοσίας και απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων περιοχής Πτολεμαΐδας, 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε περιβαλλοντικά θέματα» (Αύγουστος 2009).

  ΑΗΣ ΛΚΔΜ + ΕΛΠ

  ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

  ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΣΤΑΘΜΟΣ Μονάδα Ισχύς         
(MW)

Έτος             
Έναρξης

Έτος             
Απόσυρσης

Ι 10 1959 2010
ΙΙ 33 1965 2010 46
Ι 70 1959 2011 53
ΙΙ 125 1962 2011 50
ΙΙΙ 125 1965 2011 47
IV 300 1973 2016 44 +2

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 650 2016 2050 35 -2

I 300 1975 2019 45 -5
II 300 1975 2019 45 -6
III 330 1980 2019 40 -7
IV 330 1981 2019 39 -8
I 300 1984 2019 36 -14
II 300 1984 2019 36 -15
III 310 1985 2019 35 -16
IV 310 1986 2019 34 -17
V 366 1997 2044 48

Διάρκεια λειτουργίας     
& μείωση               

(Έτη)

52

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Με κανονικές ώρες λειτουργίας μετά το 2016

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΟΡΥΧΕΙΑ«Διαφορές στο πρόγραμμα τροφοδοσίας και απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων περιοχής Πτολεμαΐδας, 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε περιβαλλοντικά θέματα» (Αύγουστος 2009).

  ΑΗΣ ΛΚΔΜ + ΕΛΠ

  ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

  ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΚΔΜ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2050. 
 (σε  εκ. tn.) 

 

ΟΡΥΧΕΙΟ – ΠΕΔΙΟ  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΥΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑ – 

NΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΝΟΤΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΚΔΜ 

 E Σ Ε Σ Ε Σ Ε Σ Ε Σ 

2011 – 2012 8,0 16,0 14,0 28,0 18,0 36,0 6,0 12,0 46,0 92,0 
2013 – 2018 9,0 54,0 12,0 72,0 15,0 90,0 6,0 36,0 42,0 252,0 
2019 – 2022 7,5 30,0 11,0 44,0 17,0 68,0 4,0 16,0 39,5 158,0 
2023 – 2032 5,0 50,0 10,0 100,0 13,0 130,0 4,0 40,0 32,0 320,0 

2033 - - 10,0 10,0 14,0 14,0 - - 24,0 24,0 
2034 - - 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 20,0 20,0 
2035 - - 8,0 8,0 8,0 8,0 - - 16,0 16,0 

2036 – 2040 - - 6,0 30,0 6,0 30,0 - - 12,0 60,0 
2041 – 2050 - - 7,0 70,0 - - - - 7,0 70,0 

ΣΥΝΟΛΟ 2011 – 2050 150,0 372,0 386,0 104,0 1.012,0 

{----------------------------------- 908,0 εκ. tn -------------------------------- } 
 
(Ε): Ετήσια Παραγωγή 
(Σ): Παραγωγή Συνολικής Περιόδου Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ 
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2050. 
 (σε  εκ. tn.) 

 

ΑΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΡΔΙΑ ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

 E Σ Ε Σ Ε Σ Ε Σ Ε Σ 

2011 – 2012 2,0 4,0 15,0 30,0 21,0 42,0 8,0 16,0 46,0 92,0 
2013 – 2018 2,0 12,0 15,0 90,0 21,0 126,0 4,0 24,0 42,0 252,0 
2019 – 2022 7,0 28,0 7,5 30,0 21,0 84,0 4,0 16,0 39,5 158,0 
2023 – 2032 7,0 70,0 - - 21,0 210,0 4,0 40,0 32,0 320,0 

2033 7,0 7,0 - - 17,0 17,0 - - 24,0 24,0 
2034 7,0 7,0 - - 13,0 13,0 - - 20,0 20,0 
2035 7,0 7,0 - - 9,0 9,0 - - 16,0 16,0 

2036 – 2040 7,0 35,0 - - 5,0 25,0 - - 12,0 60,0 
2041 – 2050 7,0 70,0 - - - - - - 7,0 70,0 

ΣΥΝΟΛΟ 2011 – 2050 240,0 150,0 526,0 96,0 1.012,0 

{----------------------------------- 916 εκ. tn----------------------------------- } 
 
(Ε): Ετήσια Παραγωγή 
(Σ): Παραγωγή Συνολικής Περιόδου Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΣ, 
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2050. 

ΜΟΝΑΔΕΣ / ΑΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΚΔΜ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

2011 – 2012  600MW 
(I+II) 

2013 – 2018 

7μήνες x 125MW (III) 
& 

5μήνες x 300MW (IV)

1.200MW 
(I+II+III+IV) 

2019 – 2022  600MW 
(III+IV) 

2023 – 2032 

1.560MW 
(I+II+III+IV+V) 300MW 

(IήII) 

2033 1.260MW 
(II+III+IV+V) 

2034 960MW 
(III+IV+V) 

2035 660MW 
(IV+V) 

2036 – 2040 360MW 
(V) 

2041 – 2050 

 

 
 
 
 
 

650 
(V) 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

31.12.2010  Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΛΚΔΜ και ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Ι+ΙΙ. 
 ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΙΙ. Λειτουργία 7 μήνες ανά έτος - 5 μήνες εφεδρεία.
 ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙV. Λειτουργία 5 μήνες ανά έτος - 7 μήνες εφεδρεία.

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. Λειτουργία μόνο της μιας εκ των δύο μονάδων, εκ 
περιτροπής. Η άλλη μονάδα, σε εφεδρεία. 

31.12.2012 

31.12.2018  Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΙΙ+ΙV. 
 Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ι+ΙΙ. 
 Έναρξη λειτουργίας ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V. 

Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙΙΙ+ΙV. 31.12.2022 
31.12.2032  Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ι+ΙΙ. 

 Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. 

Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΙ. 31.12.2033 
Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΙΙ.  31.12.2034 
Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙV. 31.12.2035 
Τερματισμός λειτουργίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V. 31.12.2040 

Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ 
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2050. 

(σε  MWh) 
 

ΑΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΡΔΙΑ ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

2011 – 2012 1.187.500 7.200.000 9.360.000 3.600.000 21.347.500 

2013 – 2018 1.187.500 7.200.000 9.360.000 1.800.000 19.547.500 

2019 – 2022 3.600.000 3.600.000 9.360.000 1.800.000 18.360.000 

2023 – 2032 3.600.000 - 9.360.000 1.800.000 14.760.000 

2033 3.600.000 - 7.560.000 - 11.160.000 

2034 3.600.000 - 5.760.000 - 9.360.000 

2035 3.600.000 - 3.960.000 - 7.560.000 

2036 – 2040 3.600.000 - 2.160.000 - 5.760.000 

2041 – 2050 3.600.000 - - - 3.600.000 

Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο.  9 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ). 
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πρόβλεψη εξέλιξης 
λιγνιτικής παραγωγής

Νέα πρόβλεψη εξέλιξης 
συνολικής ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας

(ΜΕΤΑ
την οικονομική κρίση)

Πρόβλεψη εξέλιξης 
συνολικής ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας - 
ΣΕΕΣ 2009

(ΠΡΙΝ
την οικονομική κρίση)

Πετρέλαιο

Υδραυλική παραγωγή

Παραγωγή Φυσικού 
Αερίου

Εισαγωγές και Ιδιωτική 
Παραγωγή
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Πρόβλεψη εξέλιξης λιγνιτικής παραγωγής

Πρόβλεψη εξέλιξης συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Πρόβλεψη εξέλιξης συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΕΕΣ 2009)

Πετρέλαιο

Υδραυλική παραγωγή

Παραγωγή Φυσικού Αερίου

Εισαγωγές και Ιδιωτική Παραγωγή

Α.Π.Ε.



Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  11
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΚΔΜ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 - 2050.
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Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 - 2050.
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Πηγή: ΤΕΕ/ΤΔΜ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  13
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 - 2050.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



 

ΧΑΡΤΗΣ  Νο 1                                                                                           Ορυχείο Μαυροπηγής 

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 



 

ΧΑΡΤΗΣ  Νο 2                                                                                        Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 



ΧΑΡΤΗΣ  Νο 3                                                                              Ορυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου 

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 



 

ΧΑΡΤΗΣ  Νο 4 

Ορυχείο Λ (εκ. tn) Σ (m3/tn) ΚΘΙ (kcal/kg) 

Αμυνταίου 101 6,82 1.308 

Λακκιάς 28 5,51 1.094 

Πηγή: ΔΕΗ Α.Ε. 
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