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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έναρξη της μεταλιγνιτικής εποχής δεν εξαρτάται μονοσήμαντα από το μέγεθος των
λιγνιτικών αποθεμάτων, αλλά συνδιαμορφώνεται από μια σειρά παραγόντων, όπως:


τις εθνικές προτεραιότητες στον τομέα της ενέργειας και κύρια στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής,



την ελκυστικότητα των επενδύσεων σε νέες λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής,



τις νομικά δεσμευτικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της Χώρας μας,



τις ερευνητικές εξελίξεις στην ενέργεια και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους,



το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον

Η κλιμακούμενη μείωση της εγχώριας λιγνιτικής παραγωγής, η δυστοκία της
βιομηχανίας λιγνίτη να επενδύσει σε σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες, οι συνθήκες
αναπτυξιακής ασφυξίας στην περιοχή μας και η ανυπαρξία ξεκάθαρης εθνικής ενεργειακής
πολιτικής αναφορικά με τα στερεά ορυκτά καύσιμα, αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι η
περιοχή μας έχει εισέλθει ήδη σε μια εποχή, με έντονα μεταλιγνιτικά χαρακτηριστικά.
Η επένδυση σε λιγνιτικές μονάδες με υψηλές αποδόσεις και με τις πλέον σύγχρονες
αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, η στροφή σε πρακτικές και τεχνολογίες αξιοποίησης και
ορθολογικής εκμετάλλευσης των λιγνιτών, μαζί με τη σταθερή επιδίωξη έλευσης του
φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, αποτελούν πρωταρχικούς άξονες, τόσο προς την
κατεύθυνση διατήρησης των ελληνικών λιγνιτών ως κυρίαρχη ενεργειακή πηγή, όσο και
στήριξης του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Περιφέρειάς μας.
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1.

Εισαγωγή
Η μετάβαση της Ανθρωπότητας από τη Λίθινη εποχή σε εκείνη του Χαλκού,

πραγματοποιήθηκε σαφώς προτού εξαντληθούν τα παγκόσμια αποθέματα λίθου. Είναι
περισσότερο από προφανές, ότι η μετάβαση από μια ιστορική εποχή στην αμέσως
επόμενη, δεν καθορίζεται μονοδιάστατα από το μέγεθος των διαθέσιμων αποθεμάτων
αναφοράς, αλλά κυρίαρχα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, την εμφάνιση ανταγωνιστικών
πηγών και τις οικονομικά βιώσιμες δυνατότητες υποκατάστασης.
Στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές σχετικά με τον
προσδιορισμό του όρου «Μεταλιγνιτική Εποχή», όπως σε αυτήν αναφερόμαστε και
βιωματικά την αντιλαμβανόμαστε, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.
Βεβαίως, οι περισσότερες χώρες οι οποίες στηρίζονται σημαντικά στα στερεά
ορυκτά καύσιμα, έχουν προσδιορίσει πολιτικές και έχουν εκπονήσει στρατηγικές ήπιας
μετάβασης σε καθεστώς χαμηλής εξάρτησης από την εξόρυξη και αξιοποίηση των στερεών
ορυκτών καυσίμων. Κοινό σημείο των πολιτικών αυτών αποτελεί η μακροχρόνια πνοή
τους, η ευελιξία προσαρμογής τους σε αναδυόμενες τεχνολογίες, η ευρεία κλίμακα μέτρων
και παρεμβάσεων και πρωτίστως, ο έγκαιρος σχεδιασμός και η διασφάλιση μιας
διαχρονικά αποδεκτής κεντρικής και περιφερειακής πολιτικής.
Πρακτικά, οι περισσότερες

Περιφέρειες ακολουθούν τη στρατηγική της

«αναπτυξιακής σφήνας», προκειμένου να σταθεροποιήσουν την τοπική τους οικονομία
από την ισοπεδωτική και εκ των πραγμάτων, μεγάλου οικονομικού εκτοπίσματος,
παρουσία της βιομηχανίας των στερεών ορυκτών καυσίμων. Ουσιαστικά, αποφεύγουν ή
αντιμετωπίζουν έγκαιρα την αναπτυξιακή μονοκαλλιέργεια και τη μονοδιάστατη εξάρτησή
τους από τις επιχειρηματικές επιλογές των καθετοποιημένων εταιρειών αξιοποίησης των
ορυκτών ενεργειακών πηγών.
Για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι έχουμε
εισέλθει σε συνθήκες μεταλιγνιτικής εποχής. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι
ευδιάκριτα. Οι λιγνίτες χάνουν - σταθερά - μερίδιο στο εθνικό ενεργειακό μίγμα, ενώ η
βιομηχανία λιγνίτη δυσκολεύεται ή αδυνατεί να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις σε
λιγνιτική παραγωγή. Επίσης, σταθερά δημιουργείται πλεονάζον τοπικό εργατικό δυναμικό,
το οποίο εμφανίζει κλιμακούμενη κινητικότητα προς άλλες γεωγραφικές περιοχές.
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Ουσιαστικά, η εικόνα της περιοχής μας, εμφανίζει αντίθετη τάση, συγκριτικά με τις
δεκαετίες του ‘70 και ‘80.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με
την παραγωγή λιγνίτη στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, η παρουσίαση των
διαχρονικών και διαδραστικών σχέσεων μεταξύ της λιγνιτικής βιομηχανίας και της τοπικής
κοινωνίας, καθώς και η αξιολόγηση των ανταγωνιστικών καυσίμων, των αναδυόμενων
τεχνολογιών, αλλά και των περιβαλλοντικών πολιτικών, οι οποίες επιβραδύνουν ή
επιταχύνουν τη μετάβαση της περιοχής μας σε εποχή χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.

2.

Μοντέλα εκτίμησης του ρυθμού εξάντλησης των μη ανανεώσιμων
ενεργειακών πηγών
Οι λιγνίτες, όπως και το σύνολο των ορυκτών καυσίμων, ανήκουν στις μη

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πεπερασμένα αποθέματα. Στη διεθνή βιβλιογραφία
υπάρχουν θεωρίες και μαθηματικά μοντέλα τα οποία περιγράφουν και αποτυπώνουν
ποσοτικά το ρυθμό εξάντλησης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερη θέση
μεταξύ αυτών κατέχει η «Θεωρία Κορύφωσης του Hubbert», η οποία – πέραν των άλλων
– υποστηρίζει ότι ο ρυθμός παραγωγής ενός ορυκτού καυσίμου τείνει να ακολουθεί μία
καμπύλη κανονικής κατανομής. Έτσι, σύμφωνα με την εν λόγω «Θεωρία Κορύφωσης»:


Η παραγωγή ξεκινάει προφανώς από το μηδέν.



Η παραγωγή αυξάνει συνεχώς, μέχρις ότου φθάσει σε ένα μέγιστο σημείο, το οποίο
δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεραστεί.



Μετά το μέγιστο σημείο, η παραγωγή φθίνει μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Οι απλοί αυτοί κανόνες παρουσιάστηκαν αρχικά τη δεκαετία του 1950 από τον Dr.
Hubbert και εφαρμόστηκαν κυρίως για την πρόβλεψη παραγωγής του αργού πετρελαίου.
Ο Dr. Hubbert παρατήρησε ότι η ανακάλυψη των αποθεμάτων πετρελαίου και η
εκμετάλλευσή τους, ακολουθεί μία «κωδωνοειδή» καμπύλη (σχήμα καμπάνας), γνωστή ως
καμπύλη Hubbert. Η θεωρία βασίστηκε στο γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν περιορισμένα
κοιτάσματα πετρελαίου στο υπέδαφος, ο ρυθμός με τον οποίο αυτά ανακαλύπτονται, στην
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αρχή είναι ιδιαίτερα αυξημένος, στη συνέχεια αγγίζει ένα μέγιστο επίπεδο παραγωγής και
προς το τέλος μειώνεται δραστικά, όπως περιγράφεται στο Σχήμα 2.1. [1].
Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο σχήμα, η καμπύλη παρουσιάζει μόνο ένα μέγιστο, το
σημείο κορύφωσης. Μετά από το σημείο αυτό, η παραγωγή αρχικά φθίνει με γοργούς
ρυθμούς. Στη συνέχεια, η φθίνουσα αυτή πορεία αποκτά ένα σταθερό ρυθμό, ενώ με την
πάροδο του χρόνου, ο ρυθμός αυτός ολοένα και μειώνεται, μέχρις ότου μηδενιστεί η
παραγωγή.

Σχήμα 2.1 : Καμπύλη Hubbert [2]

Αρχικά, η θεωρία του Hubbert προκάλεσε έντονες αμφισβητήσεις, καθώς
βασίστηκε σε απλές εξισώσεις λογιστικής και φαινόταν ιδιαίτερα απλοϊκή στη σύλληψή
της. Ωστόσο, 40 χρόνια αργότερα επαληθεύτηκε από πολλούς ερευνητές, με πιο πρόσφατη
την έρευνα του Brandt, A.R. (2007). Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα και
χρησιμοποιώντας δεδομένα από 139 περιοχές που παράγουν πετρέλαιο, προέκυψε ότι η
θεωρία του Hubbert αποτυπώνει ικανοποιητικά και επαληθεύει με αποδεκτή ακρίβεια τα
ιστορικά δεδομένα και αποτελέσματα [3], [4].

2.1

Η «Θεωρία Κορύφωσης» για τα στερεά ορυκτά καύσιμα
Η διαθεσιμότητα των στερεών ορυκτών καυσίμων και ιδιαίτερα του άνθρακα,

απασχόλησε τους επιστήμονες από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης. Το
1865, ο William Stanley Jevons ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να προσδιορίσει το
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χρονικό διάστημα στο οποίο θα εξαντληθούν τα αποθέματα άνθρακα μέσα από την
εργασία του «The Coal Question».

Σχήμα 2.2 : Πρώιμο μαθηματικό μοντέλο εκτίμησης των αποθεμάτων άνθρακα από τον W. S. Jevons [2].

Ο W.S. Jevons, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρακας είναι μια πεπερασμένη και μη
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δυσκολία εξόρυξής του και
την κλιμακούμενη ζήτηση, έθεσε το ζήτημα της αειφορίας. Στην προσπάθειά του να δώσει
απαντήσεις, παρατήρησε ότι η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης άνθρακα δεν
οδηγεί υποχρεωτικά σε μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Μάλιστα, ανέδειξε
το παράδοξο να προκληθεί αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Πιο
συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης άνθρακα οδηγεί
σε μείωση του κόστους, γεγονός που τον καθιστά ελκυστικό για τους παραγωγούς
ενέργειας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις στις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούν άνθρακα και συνδέεται με την αύξηση της ζήτησης, η οποία με τη σειρά της
είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.
Το 1956, ο Dr. Hubbert υποστήριξε ότι η «Θεωρία της Κορύφωσης» ισχύει για όλα
τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των λιγνιτών. Υπέθεσε ότι μετά την
ανακάλυψη των αποθεμάτων των ορυκτών στερεών καυσίμων, αρχικά η παραγωγή
αυξάνεται σχεδόν εκθετικά, καθώς ξεκινάει η εξόρυξη μεγάλης κλίμακας. Στη συνέχεια, η
μέγιστη παραγωγή φτάνει στο ανώτερο σημείο της και ακολουθεί η μείωση της
παραγωγής, η οποία πραγματοποιείται επίσης εκθετικά. Η καμπύλη αυτή είναι περίπου
συμμετρική, παρατηρώντας την κορύφωσή της, όταν η παραγωγή του ορυκτού καυσίμου
έχει πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ. Σημειώνεται ότι στην καμπύλη αυτή υπάρχει μόνο
μία κορυφή.
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Στο παρακάτω διάγραμμα, αποτυπώνεται η παραγωγή άνθρακα στο Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ιαπωνία και τη Γερμανία για την περίοδο 1815 - 2008. Η ανάλυση των
δεδομένων του διαγράμματος, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παραγωγή άνθρακα στις
συγκεκριμένες χώρες, ακολουθεί ξεκάθαρα φθίνουσα πορεία μετά τη χρονική στιγμή
επίτευξης του μέγιστου σημείου παραγωγής (σημείο κορύφωσης).
Επίσης, είναι απόλυτα ευδιάκριτο ότι η μέγιστη παραγωγή άνθρακα στο Ηνωμένο
Βασίλειο σημειώθηκε το 1913, λίγο πριν τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντίστοιχα, η μέγιστη
παραγωγή άνθρακα στη Γερμανία σημειώθηκε το 1958, ενώ στην Ιαπωνία το 1960.

Σχήμα 2.3 : Εξέλιξη της παραγωγής άνθρακα στη Γερμανία, Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την περίοδο 18152008. [5]

Παρατηρώντας τα γραφήματα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι γεγονότα μεγάλης
ιστορικής σημασίας, όπως οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, αποτυπώνονται με έντονες
εξάρσεις στη γραμμή εξέλιξης της παραγωγής άνθρακα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι η
γραμμή παραγωγής προσεγγίζει μία καμπύλη κανονικής κατανομής, γεγονός που
επιβεβαιώνει τη θεωρία κορύφωσης του Hubbert, μη λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις
έκτροπες τιμές οι οποίες προκύπτουν από γεγονότα μοναδικής σημασίας, όπως ο 1ος και
2ος Παγκόσμιος πόλεμος.
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3.

Εφαρμογή της «Θεωρίας Κορύφωσης», για τους λιγνίτες της Δυτικής
Μακεδονίας
Μέχρι το 1938, η χρήση των λιγνιτών στη Δυτική Μακεδονία παρουσίαζε

ενδιαφέρον μόνο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ως υποκατάστατο του ξύλου
και κυρίως για ανάγκες οικιακής θέρμανσης. Το 1939, με τη δημοσίευση της έκθεσης του
Γερμανού καθηγητή F. Kegel, εκδηλώνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης των
λιγνιτών σε βιομηχανική κλίμακα. Ο Γερμανός καθηγητής, με τα πενιχρά τεχνικά μέσα
εκείνης της εποχής, εκτίμησε το μέγεθος των λιγνιτικών αποθεμάτων σε έξι (6)
δισεκατομμύρια τόνους. Την περίοδο εκείνη, η χώρα μας κάλυπτε το 95% των ενεργειακών
της αναγκών από εισαγωγές.
Τη δεκαετία του 1950 ξεκινά εκτεταμένη μεταλλευτική έρευνα, με στόχο την
αναζήτηση και αξιολόγηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων και το 1956 οριοθετείται επίσημα
η έναρξη της λιγνιτικής εποχής για τη Δυτική Μακεδονία. Το Σεπτέμβριο του 1956, η
εταιρεία ΛΙΠΤΟΛ ΑΕ (ΛΙγνιτωρυχεία ΠΤΟΛεμαΐδας) με πρόεδρο τον κ. Μποδοσάκη,
υπογράφει σύμβαση με τη γερμανική εταιρεία KHD Industrieanlagen AG, για την
κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη,
ισχύος 10MW. Στη συνέχεια και ενώ επιχειρείται ο εξηλεκτρισμός της Χώρας μας, όλο και
περισσότεροι Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΑΗΣ) κατασκευάζονται με ταχείς ρυθμούς, οπότε
νέα ορυχεία διανοίγονται συνεχώς στον άξονα Αμυνταίου – Πτολεμαΐδας – Κοζάνης.
Σήμερα, στον εν λόγω Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, εξορύσσονται
ετησίως περίπου πενήντα (50) εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη, οι οποίοι τροφοδοτούν τους
δεκαπέντε (15) ατμοηλεκτρικούς σταθμούς του λεκανοπεδίου, συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος 4.270MW.

3.1

Κορύφωση της παραγωγής λιγνίτη
Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα εξόρυξης λιγνίτη στην περιοχή της

Δυτικής Μακεδονίας, για τη χρονική περίοδο από το 1960 μέχρι σήμερα, προκύπτει το
ακόλουθο διάγραμμα παραγωγής.
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Σχήμα 3.1 : Παραγωγή λιγνίτη στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας, [8]

Για την περίοδο 2012 - 2054, η παραγωγή λιγνίτη εκτιμήθηκε με βάση το
Πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. [7], αναφορικά με την απόσυρση ή/και ένταξη λιγνιτικών
μονάδων στο σύστημα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1, το σημείο κορύφωσης της λιγνιτικής
παραγωγής εμφανίστηκε το έτος 2002, που αγγίζει τους 55,8 εκατομμύρια τόνους.
Το σημείο κορύφωσης χωρίζει τη λιγνιτική παραγωγή σε δύο, σχεδόν ισομεγέθεις
περιοχές, προσεγγίζοντας ικανοποιητικά τη Θεωρία Hubbert, σύμφωνα με την οποία η
κορύφωση πραγματοποιείται όταν έχει εξορυχτεί το μισό περίπου από τα διαθέσιμα και
οικονομικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα.
Οι δύο όμως δημιουργούμενες περιοχές (I και ΙΙ) του Σχήματος 3.1, πριν και μετά το
σημείο κορύφωσης, περικλείουν μεν τις ίδιες σχεδόν ποσότητες λιγνίτη, αλλά σε εντελώς
διαφορετικό περιβάλλον εκμετάλλευσης:

Α. Συνθήκες εκμετάλλευσης λιγνίτη την περίοδο 1960 - 2002
 Συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή του λιγνίτη στο εθνικό ενεργειακό μίγμα.
 Μηδενική έως ελάχιστη συμμετοχή ανταγωνιστικών καυσίμων (π.χ. φυσικό αέριο).
 Ελάχιστη έως χαμηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 Αξιοποίηση του λιγνίτη από καθετοποιημένη κρατική εταιρεία, σε συνθήκες
φυσικού μονοπωλίου.
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 Απουσία

ανταγωνισμού,

παραγωγή

ηλεκτρικής

ενέργειας

σε

ελεγχόμενο

περιβάλλον, έλλειψη οικονομικού ρίσκου.
 Απουσία περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων
εκπομπών CO2, στο κόστος της λιγνιτικής kWh.

Β. Συνθήκες εκμετάλλευσης λιγνίτη την περίοδο 2002 - 2054
 Κλιμακούμενη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του λιγνίτη στο εθνικό ενεργειακό
μίγμα.
 Αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.
 Αυξημένη συμμετοχή των στοχαστικών ΑΠΕ (κυρίως των αιολικών), δυσκολία
συνεργασίας των εγκατεστημένων μονάδων λιγνίτη σε αυξομειώσεις της ζήτησης.
 Υψηλό ποσοστό υπέργηρων λιγνιτικών μονάδων χαμηλής απόδοσης, αλλά με
μηδενικό κόστος απόσβεσης.
 Μη ρυθμιζόμενα τιμολόγια, συνθήκες ανταγωνισμού των παραγωγών ενέργειας.
 Επιβάρυνση της λιγνιτικής kWh με τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων.
 Συνθήκες και οικονομικό περιβάλλον ασφυκτικής δημοσιονομικής πίεσης.
 Συμμετοχή ιδιωτών στην εξόρυξη λιγνίτη και στη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής.

Απ’ όλα τα παραπάνω, αναδύεται το εύλογο ερώτημα, του κατά πόσο οι συνθήκες
αυτές θα διαμορφώσουν ένα θετικό περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέψει μια ομαλή
μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, κυρίως
μετά το 2021, όταν και θα έχει μειωθεί σημαντικά η λιγνιτική παραγωγή στην περιοχή μας.
Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν οι επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας και η ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού δεν θα αποτελούν πλέον υπόθεση των κρατικών μονοπωλίων,
αλλά πεδίο ανταγωνισμού των αγορών. Επιπλέον αυτών, τα παραπάνω δεδομένα
υπογραμμίζουν την αρχική υπόθεση εργασίας, ότι το μέγεθος των λιγνιτικών αποθεμάτων
αποτελεί αναγκαία – αλλά μη ικανή συνθήκη – στην προσπάθεια οριοθέτησης της
μεταλιγνιτικής εποχής.
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4.

Οριοθέτηση και τεκμηρίωση του όρου «Μεταλιγνιτική Εποχή», για τη
Δυτική Μακεδονία
Η προσπάθεια ορισμού αλλά και χρονικής οριοθέτησης της μεταλιγνιτικής εποχής

στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας, είναι σίγουρα μια πολυδιάστατη και
πολύπλευρη υπόθεση. Υπάρχουν μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες, οι οποίοι συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο της συζήτησης, αναφορικά με το πως προσδιορίζεται, πως
εξελίσσεται χρονικά και πως αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η μεταλιγνιτική εποχή.
Η ανάπτυξη της λιγνιτικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία, ακολούθησε μια
συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία σε γενικές γραμμές δεν διαφέρει από αυτή των άλλων
χωρών – παραγωγών στερεών ορυκτών καυσίμων.

Χαρακτηριστικά

Ενδεικτικός
χρονικός προσδιορισμός
για τη Δυτική Μακεδονία

Φάση 1

Αρχή της μονοδιάστατης
ανάπτυξης.

1960 - 1990

Φάση 2

Αλλοίωση των χαρακτηριστικών
τοπικού συγκριτικού
πλεονεκτήματος.

1990 - 2002

Φάση 3

Συνθήκες αναπτυξιακής
παθογένειας.

2002 - 20ΧΧ

Πίνακας 1: Φάσεις συμβίωσης λιγνιτικής βιομηχανίας και τοπικών κοινωνίας

Αναλυτικά, η εξέλιξη των τριών φάσεων για την περιοχή μας, έχει ως ακολούθως:


Φάση 1:

Αρχή της μονοδιάστατης ανάπτυξης

Στη φάση αυτή, τα λιγνιτικά αποθέματα εξορύσσονται με ταχείς ρυθμούς, το
εγχείρημα εκβιομηχάνισης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διαμορφώνοντας για την
ευρύτερη περιοχή συνθήκες σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, το οποίο
καθορίζει το σύνολο σχεδόν της περιφερειακής αναπτυξιακής πορείας.
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Λιγνιτικά Αποθέματα

Εγχείρημα Εκβιομηχάνισης

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ραγδαία επαγγελματική
κινητικότητα τοπικού
πληθυσμού.

Επέκταση της χωρικής
εμβέλειας σε γειτνιάζοντες
πληθυσμούς.

Περιορισμός ή εξάλειψη
παραδοσιακών
επαγγελμάτων, δεξιοτήτων
και ειδικεύσεων.

Σχήμα 4.1 : Αρχή της μονοδιάστατης ανάπτυξης (Φάση 1).

Περιορίζονται σημαντικά παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ.
αγρότες γίνονται ανειδίκευτοι βιομηχανικοί εργάτες). Το τοπικό εργατικό δυναμικό δεν
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της λιγνιτικής βιομηχανίας. Εμφανίζεται σημαντική
κινητικότητα εργατικού δυναμικού από όμορες και μη περιοχές. Διαμορφώνονται
συνθήκες υψηλού βιοτικού επιπέδου, οι οποίες συμπαρασύρουν όλες τις οικονομικές
δραστηριότητες της περιοχής (ενοίκια, κόστος ακινήτων, παροχή υπηρεσιών κλπ). Η
αναπτυξιακή εξειδίκευση εδραιώνεται.


Φάση 2: Αλλοίωση των χαρακτηριστικών του τοπικού συγκριτικού πλεονεκτήματος
Στη δεύτερη φάση, εξωτερικοί αλλά και εσωτερικοί παράγοντες, αλλοιώνουν τα
χαρακτηριστικά του συγκριτικού τοπικού πλεονεκτήματος. Η χρόνια εξειδίκευση γύρω
από τη λιγνιτική βιομηχανία, χωρίς εναλλακτικούς διεξόδους, δημιουργεί ασφυκτικό
πλαίσιο στην αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής. Η είσοδος ανταγωνιστικών
καυσίμων στο εθνικό ενεργειακό μίγμα και η αδυναμία της δεσπόζουσας εταιρείας να
παρακολουθήσει και να προσαρμοστεί έγκαιρα τις εξελίξεις, διευρύνουν το πρόβλημα
και αποδυναμώνουν τις προοπτικές [7].
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Ισχυρή εξάρτηση
της τοπικής
αγοράς εργασίας
από τη λιγνιτική
βιομηχανία

Ενσωμάτωση του
περιβαλλοντικού
κόστους
στο κόστος
παραγωγής

Είσοδος
ανταγωνιστικών
καυσίμων
στο εθνικό
ενεργειακό μίγμα

Αδυναμία
προσαρμογής
στις σύγχρονες
απαιτήσεις

Δημιουργία ασφυκτικού πλαισίου στην
αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Έλλειψη
Επιχειρηματικής
Καινοτομίας
και
Στοχευμένης
Έρευνας

Συνθήκες
Μονοκαλλιέργειας
και
Μονοειδίκευσης

Συνθήκες Αναπτυξιακής Παθογένειας

Έλλειψη
Εθνικής Πολιτικής
για τους Λιγνίτες

Σχήμα 4.2 : Αλλοίωση των χαρακτηριστικών του τοπικού συγκριτικού πλεονεκτήματος –
Συνθήκες Αναπτυξιακής Παθογένειας (Φάσεις 2 & 3).

Η αγορά εργασίας εμφανίζεται τρομερά ευάλωτη στις επιλογές της λιγνιτικής
βιομηχανίας, ενώ η έλλειψη καινοτομίας και το μακροχρόνιο περιβάλλον χαμηλής
ανταγωνιστικότητας εντείνουν το πρόβλημα. Το τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα έχει
αλλοιωθεί σε σημαντικό βαθμό.


Φάση 3:

Συνθήκες Αναπτυξιακής Παθογένειας

Στη φάση αυτή, το συγκριτικό τοπικό πλεονέκτημα έχει μετατραπεί σχεδόν
πλήρως, σε αναπτυξιακή παθογένεια. Έτσι, με έντονους ρυθμούς δημιουργείται
πλεονάζον εργατικό δυναμικό, το οποίο κινείται προς εσωτερική και εξωτερική
μετανάστευση. Η βιομηχανία λιγνίτη μάλλον αδυνατεί να χρηματοδοτήσει νέες
λιγνιτικές μονάδες, αδυνατεί να δώσει ρυθμό και ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική
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της τοπικής οικονομίας. Η βιομηχανία λιγνίτη στερείται ΟΡΑΜΑΤΟΣ και δεν αποτελεί
πλέον ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Η αναπτυξιακή παθογένεια έχει εδραιωθεί, οπότε η
Μεταλιγνιτική Εποχή γίνεται ανιχνεύσιμη με τον πλέον βιωματικό τρόπο.

Σύμφωνα επομένως με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το 2002 αποτέλεσε κομβικό σημείο
στη λιγνιτική παραγωγή της περιοχής μας. Έκτοτε, η παραγωγή βαίνει μειούμενη, ενώ το
2021 (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων), αναμένεται
μια σχεδόν κάθετη μείωση της παραγωγής με ισχυρή επίπτωση στην απώλεια θέσεων
εργασίας και εισοδημάτων. Παράλληλα, αποτελεί πραγματικότητα για την περιοχή μας, το
γεγονός ότι η λιγνιτική βιομηχανία συνεισφέρει όλο και λιγότερο καθοριστικά στην τοπική
απασχόληση και κυρίως σε νέες θέσεις εργασίας, ακόμη και εποχιακής απασχόλησης. Αυτό
σημαίνει ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και δεν ασκηθούν πολιτικές, που το 2021 να είναι σε
πλήρη εξέλιξη, έτσι ώστε να δράσουν ως αναπτυξιακές σφήνες οι οποίες θα
σταθεροποιήσουν την τοπική οικονομία λόγω της ισχυρής μείωσης της λιγνιτικής
παραγωγής, τότε η περιοχή μας θα οδηγηθεί σε μη αναστρέψιμη αναπτυξιακή παθογένεια.
Έστω και κατά συνθήκη, εκτιμάται ότι η έναρξη της μεταλιγνιτικής εποχής
οριοθετείται στο έτος 2002 και ολοκληρώνεται το 2021. Θεωρώντας βέβαια ως
μεταλιγνιτική εποχή, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η εκμετάλλευση του λιγνίτη
διατηρεί την απαραίτητη δυναμική, προκειμένου να στηρίξει βιώσιμα και κατά τον
ομαλότερο δυνατό τρόπο [7], την είσοδο της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής
λιγνιτικής εξάρτησης.

5.

Μέτρα και πολιτικές επιβράδυνσης της μεταλιγνιτικής περιόδου
Τα αποθέματα λιγνίτη και κυρίως τα οικονομικά απολήψιμα, αποτελούν έναν

κρίσιμο, αλλά όχι τον κυρίαρχο παράγοντα στην προσπάθεια οριοθέτησης της
μεταλιγνιτικής εποχής. Οι αναδυόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές, όπως για
παράδειγμα η εκτεταμένη μικτή καύση λιγνίτη – βιομάζας και κυρίως η λειτουργία
θερμοηλεκτρικών μονάδων με υψηλό βαθμό απόδοσης, μπορούν να παρατείνουν το
συνολικό χρόνο αξιοποίησης των δεδομένων οικονομικά εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών
αποθεμάτων.
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Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη είσοδος ανταγωνιστικών καυσίμων στην
ηλεκτροπαραγωγή και η πίεση των αυστηρών περιβαλλοντικών περιορισμών, με
παράλληλη οικονομική αδυναμία τεχνολογικής προσαρμογής και αναβάθμισης των
λιγνιτικών μονάδων, θα οδηγήσει σαφέστατα σε μια πρώιμη έως και βίαια κλιμακούμενη
μεταλιγνιτική εποχή, πολύ πριν εξαντληθούν τα απολήψιμα αποθέματα [7].
Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχουν διαθέσιμα μια σειρά από μέτρα, παρεμβάσεις
και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να μετατοπίσουν σημαντικά τα χρονικά όρια εισόδου της
περιοχής μας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, αλλά και να διασφαλίσουν μια
ομαλή και βιώσιμη μετάβαση σε καθεστώς μεταλιγνιτικής εποχής. Ενδεικτικά,
αναφέρονται τα εξής:

1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι βαθμοί απόδοσης των λιγνιτικών μονάδων στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής
Μακεδονίας βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (25 - 34%), συγκριτικά με μονάδες
σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίες επιτυγχάνουν αποδόσεις 38 - 40% [7]. Το 2013, περίπου
το 40% της εγκατεστημένης ισχύος στην περιοχή θα έχει ξεπεράσει τα 30 χρόνια
λειτουργίας. Επιπλέον, πέραν της χαμηλής απόδοσης των εγκατεστημένων λιγνιτικών
μονάδων, η οποία αντανακλά σε μια αυξημένη κατανάλωση καυσίμου αλλά και υψηλών
επιπέδων εκπομπών ρύπων, οι υπάρχουσες μονάδες εμφανίζουν αυξημένη τεχνική
δυσκολία να προσαρμόζονται σε αυξομειώσεις των φορτίων ζήτησης. Σε βάθος δεκαετίας,
με δεδομένη την αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, αλλά και την τάση
για αποκεντρωμένη παραγωγή, η κατασκευή σύγχρονων λιγνιτικών μονάδων διαγράφεται
περισσότερο από επιτακτική. Οι υπάρχουσες λιγνιτικές μονάδες μπορούν να μεταβάλουν
το φορτίο τους σε ένα πολύ μικρό εύρος ισχύος, αλλά και με έναν ρυθμό, ο οποίος δεν
ξεπερνά τα 10 - 12MW ανά λεπτό. Αντίθετα, οι σύγχρονες μονάδες έχουν τη δυνατότητα να
λειτουργούν μέσα σε ένα μεγάλο εύρος της εγκατεστημένης ισχύος τους και κυρίως, να το
μεταβάλουν με ρυθμό που ξεπερνά τα 30MW ανά λεπτό [9]. Αυτό τις καθιστά ιδιαίτερα
ελκυστικές σε ένα περιβάλλον με υψηλή διαφοροποίηση σε ηλεκτροπαραγωγικές πηγές
και έντονου ανταγωνισμού.

2) ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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Η αξιοποίηση του φυσικού αερίου στους υπάρχοντες θερμικούς λιγνιτικούς
σταθμούς μπορεί να γίνεται πρωτίστως κατά τη φάση εκκίνησης των μονάδων,
υποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό το – σημαντικά ακριβότερο και ρυπογόνο – πετρέλαιο.
Παράλληλα, μπορεί να υποκαθίσταται λιγνίτης σε ποσοστό 15 - 20%, όταν η ποιότητα του
λιγνίτη είναι χαμηλή, αλλά και σε περιπτώσεις που εκδηλώνονται εκτεταμένα
περιβαλλοντικά επεισόδια. Επιπλέον, για τις νεότερες μονάδες της περιοχής υπάρχει η
τεχνική δυνατότητα προένταξης αεροστροβίλου με καύσιμο φυσικό αέριο, λειτουργώντας
συνδυαστικά με το υπάρχον κύκλωμα ατμοστροβίλου. Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι η
έλευση φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία [6].

3) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ (CCS)
Λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δικαιώματα
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κινούνται σήμερα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και
αναμένεται να αυξηθούν με χαμηλό ρυθμό, μέχρι τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας. Μετά
όμως το 2020 και κυρίως λόγω της κλιμακούμενης μείωσης των αδειών εκπομπών που θα
προσφέρονται προς δημοπράτηση, οι τιμές θα αυξηθούν σημαντικά και προβλέπεται να
διαμορφωθούν στα 30 – 35 ευρώ ανά τόνο CO2. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει
ακόμη και τη σειρά με την οποία θα γίνεται η φόρτιση των μονάδων στην Ημερήσια Αγορά,
να μειώσει σημαντικά την κερδοφορία των λιγνιτικών μονάδων και κυρίως να δράσει
αποτρεπτικά σε κάθε επιχειρηματική σκέψη για επένδυση σε καινούργιο λιγνιτικό
δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των ορυκτών
στερεών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, προωθεί και επενδύει σε υποδομές
μεταφοράς CO2. Προβλέπεται η δημιουργία υποδομών μεταφοράς, οι οποίες το 2030
εκτιμάται ότι θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 50 εκατομμυρίων τόνων CO2 σε ένα
δίκτυο μήκους 6.900 χιλιομέτρων. Η Χώρα μας, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που
στηρίζεται

σημαντικά στα ορυκτά στερεά καύσιμα, δεν πρέπει να μείνει εκτός των

εξελίξεων.

Η

διατήρηση

του

λιγνίτη

ως

κυρίαρχου

καυσίμου

στην

εθνική

ηλεκτροπαραγωγή, προϋποθέτει την υιοθέτηση των τεχνολογιών δέσμευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).
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4) ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
(CCU)
Πέραν των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του CO2, ιδιαίτερα ελκυστικές
εμφανίζονται οι αναδυόμενες τεχνολογίες που στοχεύουν στη δέσμευση και αξιοποίησή
του, γνωστές διεθνώς ως Carbon Capture and Utilization (CCU). H συγκεκριμένη τεχνολογία
προσφέρει δυνατότητες και εφαρμογές προστιθέμενης αξίας του CO2, που δεσμεύεται σε
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό ότι άκρως ανταγωνιστικές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί από ελληνικά
ερευνητικά ινστιτούτα. Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου,
προέδρου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), πέτυχε τη
διάσπαση νερού και διοξειδίου του άνθρακα με τη χρήση του ηλιακού αντιδραστήρα
HYDROSOL, παράγοντας υδρογόνο (Η2) και μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Τα δύο
τελευταία, αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή υδρογονανθράκων, βασικού
συστατικού ορισμένων καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Τα νέα «ηλιακά καύσιμα» θεωρούνται τα καύσιμα του μέλλοντος, καθώς
λειτουργούν όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, ωστόσο, έχουν ανεξάντλητη
ενεργειακή δυνατότητα και δεν δημιουργούν καυσαέρια. Αυτοί είναι και μερικοί από τους
λόγους για τους οποίους η ερευνητική ομάδα του κ. Κωνσταντόπουλου, έλαβε το 2007 το
Βραβείο Ντεκάρτ (Descartes), το σπουδαιότερο ευρωπαϊκό επιστημονικό βραβείο.

5) ΕΞΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ
Η αναδυόμενη τάση στην αξιοποίηση των στερεών ορυκτών καυσίμων, κάτω από το βάρος
των περιβαλλοντικών πιέσεων αλλά και της στενότητας των αποθεμάτων πετρελαίου,
οδηγεί πολλές χώρες στην αξιοποίηση του άνθρακα και του λιγνίτη για παραγωγή
καυσίμων κίνησης. Ιδιαίτερα για την περιοχή μας, συνδυάζοντας μια μονάδα
ρευστοποιημένης κλίνης της τάξης των 50MW, η οποία θα τροφοδοτείται κυρίως με
λιγνίτη αλλά και με βιομαζικά καύσιμα, η μονάδα πολυπαραγωγής (poly-generation) θα
παράγει ηλεκτρική ενέργεια, μεθανόλη, καύσιμα κίνησης και υδρογόνο, με ένα πολύ
χαμηλό συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακόμη και όταν εξαντληθούν τα αποθέματα
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λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας, μέσα στα επόμενα 40 περίπου χρόνια, η υψηλή
προστιθέμενη αξία των προϊόντων που θα παράγονται, η απόκτηση τεχνογνωσίας, καθώς
και η μετάβαση σε παραγωγή μεγάλης κλίμακας, δικαιολογούν την οικονομικότητα της
μεταφοράς λιγνιτών – μέσω σιδηροδρόμων – από τις γειτονικές χώρες (Σκόπια, Αλβανία,
Σερβία) και σίγουρα από Ελασσόνα και Δράμα.
Όλα τα παραπάνω απαιτούν μια ξεκάθαρη και συνεκτική εθνική ενεργειακή πολιτική. Δεν
μπορούν να υλοποιηθούν με «ήξεις - αφίξεις» και με γνώμονα τις προσωπικές
προσλαμβάνουσες των εκάστοτε Υπουργών, αναφορικά με τη σημασία των εθνικών
ενεργειακών

πόρων.

Απαιτούν

και

προϋποθέτουν

προγραμματισμό

και

συμπληρωματικότητα δράσεων από την πλευρά των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.
Απαιτούν αναπτυξιακό όραμα, εξωστρέφεια και τεκμηριωμένη διάθεση ανάληψης των
ευθυνών μας απέναντι στο μέλλον.
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6.

Συμπεράσματα
Υπάρχουν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά και σαφείς ενδείξεις ότι η Δυτική Μακεδονία

έχει εισέλθει σε καθεστώς μεταλιγνιτικής εποχής. Με σημείο κορύφωσης το έτος 2002, η
παραγωγή λιγνίτη βαίνει έκτοτε συνεχώς μειούμενη. Εμφανίζεται δυστοκία στην
κατασκευή σύγχρονων λιγνιτικών μονάδων, ο λιγνίτης δεν αποτελεί κυρίαρχη εθνική
ενεργειακή

επιλογή,

προγραμματίζεται

η

απόσυρση

σημαντικού

μέρους

της

εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος, η λιγνιτική βιομηχανία επιδρά όλο και λιγότερο
καθοριστικά στην τοπική απασχόληση.
Το μέγεθος των λιγνιτικών αποθεμάτων αποτελεί αναγκαία αλλά μη ικανή συνθήκη
στην προσπάθεια οριοθέτησης της μεταλιγνιτικής εποχής. Η εκμετάλλευση των
διαθέσιμων οικονομικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων, θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον
σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από αυτές των προηγούμενων δεκαετιών. Το
περιβάλλον αυτό θα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη είσοδο ανταγωνιστικών καυσίμων,
μεγάλη διείσδυση των στοχαστικών ΑΠΕ, επιβάρυνση της λιγνιτικής παραγωγής με τα
δικαιώματα εκπομπών ρύπων, υψηλό ποσοστό υπέργηρων λιγνιτικών μονάδων και
ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι όποιες μελλοντικές επενδύσεις σε
λιγνιτική παραγωγή, δεν θα είναι πλέον υπόθεση των κρατικών καθετοποιημένων
εταιρειών, αλλά πεδίο ανταγωνισμού των αγορών και των επενδυτικών ρίσκων που θα
κληθούν να αναλάβουν οι ιδιώτες επενδυτές.
Βάσει αυτών των δεδομένων, η έναρξη της μεταλιγνιτικής εποχής οριοθετείται στο
έτος 2002 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2021, όταν και αναμένεται μια σχεδόν
κάθετη μείωση της παραγωγής, με ισχυρή επίπτωση στην απώλεια θέσεων εργασίας και
εισοδημάτων για την τοπική κοινωνία. Θεωρώντας βέβαια ως μεταλιγνιτική εποχή, το
χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η εκμετάλλευση του λιγνίτη διατηρεί την απαραίτητη
δυναμική, έτσι ώστε να στηρίξει βιώσιμα την είσοδο της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς
χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης και εναλλακτικών αναπτυξιακών διεξόδων.
Η κατασκευή σύγχρονων λιγνιτικών μονάδων, η έλευση του φυσικού αερίου στη
Δυτική Μακεδονία, η αξιοποίηση των τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και
αξιοποίησης του CO2, αλλά και η εκμετάλλευση του λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής
προστιθέμενης αξίας, αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη, όχι μόνο να διασφαλίσουν

20

Προσδιορισμός και οριοθέτηση της μεταλιγνιτικής εποχής, για το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας

την παραμονή του ως κυρίαρχου καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά να οριοθετήσουν
μια νέα ενεργειακή εποχή για τη Δυτική Μακεδονία.

Κοζάνη, Οκτώβριος 2012

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος

Κακάλης Αθανάσιος

Σημείωση:
Το παρόν κείμενο αποτελεί απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αποτελεί το πρώτο παραδοτέο της Ομάδας Εργασίας που
αφορά τη διαδικασία αντιμετώπισης και προσαρμογής στη μεταλιγνιτική περίοδο της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο επιμελήθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί:
1. Κακάλης Αθανάσιος
2. Μαυροματίδης Δημήτρης
3. Καρλόπουλος Ευάγγελος
4. Μουταφίδου Σουλτάνα
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Παράρτημα I
Σχέδιο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία Απόσυρσης
Καθαρή
Δυναμικότητα
[MW]

Ημερομηνία
Έναρξης
Λειτουργίας

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

274,0

1984

2028

2020

2020

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

274,0

1984

2029

2020

2020

Μονάδα
ΑΗΣ

Αρχική
(παλιά)

Σύμφωνα
με το
στόχο:
20-20-20

Νέα
(χωρίς
επένδυση)

Παρατηρήσεις - Σχόλια

1. Περιορίζονται στις 32.000
ώρες λειτουργίας 2016 2023, λόγω των
περιορισμών των λιγνιτικών
μονάδων (IPPC).
Καμινάδα 1  Μονάδες 1 & 2.
Καμινάδα 2  Μονάδες 3 & 4.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3

283,0

1985

2030

2020

2020

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4

283,0

1986

2031

2020

2020

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

342,0

1997

2045

Μετά το
2040

2040

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 1

273,0

1987

2031

2020

2020

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2

273,0

1987

2032

2020

2020

ΜΕΛΙΤΗ

289,0

2003

2048

Μετά το
2040

Μετά το
2040

ΚΑΡΔΙΑ 1

275,0

1975

2019

2019

2019

ΚΑΡΔΙΑ 2

275,0

1975

2020

2020

2020

Περιορίζονται στις 17.500
ώρες λειτουργίας 2016 –
2023

ΚΑΡΔΙΑ 3

280,0

1980

2025

2020

2020

(4 ξεχωριστές καμινάδες).

ΚΑΡΔΙΑ 4

280,0

1981

2026

2020

2020

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1

64,0

1959

2013

2010

2010

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 2

116,0

1962

2013

2012

2012

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 3

116,0

1965

2013

2014

2014

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 4

274,0

1973

2017

2015

2015

ΛΙΠΤΟΛ 1

30,0

1959

2013

2012

2012

ΛΙΠΤΟΛ 2

8,0

1965

2013

2012

2012

Υπόκεινται σε διερεύνηση για
αποθείωση.

Περιορίζονται στις 17.500
ώρες λειτουργίας 2016 –
2023 (μονή καμινάδα).

Αποσύρθηκε.
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