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1. Ειςαγωγή 

 Η εντατικι εκμετάλλευςθ των εγχϊριων λιγνιτικϊν αποκεμάτων με κίνθτρο τον 

εξθλεκτριςμό τθσ Ελλάδασ και ςτόχο τθν αςφάλεια του εκνικοφ ενεργειακοφ 

εφοδιαςμοφ, απεδείχκθ εκ του αποτελζςματοσ ωσ ςυνετι, ρεαλιςτικι και 

αποτελεςματικι επιλογι. Εδϊ και εξιντα περίπου χρόνια, τόςο θ 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ εκνικισ μασ οικονομίασ όςο και θ ενεργειακι αυτάρκεια τθσ 

Χϊρασ, ςτθρίχτθκαν ςε μεγάλο βακμό ςτα λιγνιτικά αποκζματα  του ενεργειακοφ 

άξονα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

Όμωσ, όπωσ όλα τα ορυκτά καφςιμα, οι λιγνίτεσ αποτελοφν μια μθ ανανεϊςιμθ 

πθγι πρωτογενοφσ ενζργειασ. Σα αποκζματα είναι δεδομζνα και περιοριςμζνα 

τόςο με ποςοτικοφσ όςο και ποιοτικοφσ όρουσ. Η εξάντλθςθ των αποκεμάτων δεν 

αφορά μόνον ςτα ποςοτικά μεγζκθ αλλά ςχετίηεται παράλλθλα και με τθν ποιότθτα 

των κοιταςμάτων. Η ολίςκθςθ τθσ ποιότθτασ ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθ 

διαμόρφωςθ του κόςτουσ εξόρυξθσ αλλά και ςτθν αςφαλι τροφοδοςία των 

ατμοθλεκτρικϊν ςτακμϊν.  

Κάτω από τθν πίεςθ των περιβαλλοντικϊν δεςμεφςεων, τθν είςοδο ανταγωνιςτικϊν 

καυςίμων ςτθν θλεκτροπαραγωγι αλλά και τθσ νομοτελειακισ εξάντλθςθσ των 

αποκεμάτων ςτερεϊν ορυκτϊν καυςίμων, πολλζσ χϊρεσ αναηθτοφν τεχνικά 

εφικτοφσ και οικονομικά βιϊςιμουσ τρόπουσ υποκατάςταςθσ των γαιανκράκων. 

Αναηθτοφν τεχνικζσ λφςεισ και επεξεργάηονται πολιτικζσ ϊςτε θ εξάντλθςθ των 

αποκεμάτων να επιφζρει τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτισ τοπικζσ 

οικονομίεσ όπου παράγονται και αξιοποιοφνται ςτερεά ορυκτά καφςιμα. Η 

πρακτικι αυτι περιγράφεται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία με τουσ όρουσ «coal to 

biomass», «coal to natural gas», ι «coal to liquid».  Οι προαναφερόμενοι όροι 

δίνουν με κωδικοποιθμζνο τρόπο τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ μετάβαςθσ από ζνα 

δεδομζνο ςτερεό ορυκτό καφςιμο, ςε μια νζα ενεργειακι πθγι ι ενεργειακό 

φορζα. Κοινι ςυνιςτϊςα των πρακτικϊν αυτϊν αποτελεί θ αξιοποίθςθ του λιγνίτθ ι 

του άνκρακα ωσ γζφυρα μετάβαςθσ ςε μια νζα ενεργειακι εποχι, αξιοποιϊντασ 

τόςο τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ όςο και τθ ςυςςωρευμζνθ τεχνογνωςία των 

περιοχϊν αναφοράσ.  

φμφωνα με τισ υπάρχουςεσ μελζτεσ, με αφετθρία το 2016 κα υπάρξει μια 

κλιμακοφμενθ μείωςθ τθσ λιγνιτικισ παραγωγισ ςτθ Δυτικι Μακεδονία θ οποία κα 

κορυφωκεί το 2050. Η κλιμάκωςθ αυτι κα ςυνοδευτεί από απϊλεια κζςεων 

εργαςίασ αλλά και από μια γενικότερθ απϊλεια πλοφτου για τθν περιφζρεια, ωσ 

απόρροια τθσ υψθλισ οικονομικισ επίδραςθσ τθσ λιγνιτικισ βιομθχανίασ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι *1+. Αυτϊν δεδομζνων, θ περιφζρεια τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

οφείλει άμεςα να διαμορφϊςει πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ ςτθν κατεφκυνςθ μιασ 

νομοτελειακά χαμθλισ ζωσ μθδενικισ εξάρτθςθσ από τουσ λιγνίτεσ.  
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τόχο τθσ παροφςασ τεχνικισ αναφοράσ αποτελεί θ αποτφπωςθ και θ ανάδειξθ των 

εναλλακτικϊν ενεργειακϊν πόρων και τεχνολογιϊν οι οποίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα 

να υποκαταςτιςουν κλιμακωτά τουσ εγχϊριουσ λιγνίτεσ, προκειμζνου θ περιοχι 

μασ να διανφςει ομαλά και βιϊςιμα τθ μεταλιγνιτικι εποχι, διατθρϊντασ και 

διευρφνοντασ  τον ενεργειακό τθσ χαρακτιρα, κεφαλαιοποιϊντασ τθ ςυςςωρευμζνθ 

τεχνογνωςία και τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ.  
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2. Το μέλλον του λιγνίτη ςτη Δυτική Μακεδονία 
 

Σα εκμεταλλεφςιμα αποκζματα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ανζρχονται ςε 1,5 

διςεκατομμφρια τόνουσ λιγνίτθ τα οποία προβλζπεται να χρθςιμοποιθκοφν 

αποκλειςτικά ςτθν τροφοδοςία των λιγνιτικϊν μονάδων τθσ περιοχισ *2+. Μεγάλο 

μζροσ τθσ λιγνιτικισ ιςχφοσ ςχεδιάηεται να αποςυρκεί μζςα ςτθν επόμενθ δεκαετία, 

είτε λόγω παλαιότθτασ των εγκατεςτθμζνων μονάδων είτε λόγω τεχνο-οικονομικισ 

αδυναμίασ προςαρμογισ τουσ ςτισ νομικά δεςμευτικζσ περιβαλλοντικζσ 

απαιτιςεισ. Παράλλθλα, το 2018 αναμζνεται να ενταχκεί ςτο ςφςτθμα θ νζα 

λιγνιτικι μονάδα, γνωςτι ωσ Πτολεμαΐδα V. Σο χρονοδιάγραμμα απόςυρςθσ των 

μονάδων παρατίκεται ςτο Παράρτθμα Ι. 

Με βάςθ το χρονοδιάγραμμα απόςυρςθσ ι ζνταξθσ καινοφργιων μονάδων ςτο 

ςφςτθμα και γνωρίηοντασ τισ απαιτοφμενεσ καταναλϊςεισ και τα αποκζματα 

λιγνίτθ, καταλιγουμε ςτο πρϊτο βαςικό ςυμπζραςμα *3+:  

Στα τζλη του 2050 και αν εκτόσ  τησ Πτολεμαΐδασ V δεν ενταχθεί ςτο ςφςτημα 

άλλη καινοφργια λιγνιτική μονάδα, θα απομζνουν ςτη Δυτική Μακεδονία 

περίπου 750 εκατομμφρια τόνοι λιγνίτη.  

Οι ποςότθτεσ αυτζσ είναι ικανζσ να εξαςφαλίςουν τθν τροφοδοςία δφο 

καινοφργιων  μονάδων  ςτθν περιοχι μασ, μία ςτθ Φλϊρινα και μία ςτθ Κοηάνθ, 

πζραν τθσ  Πτολεμαΐδασ V.  Η αξιοποίθςθ των αποκεμάτων για τθν τροφοδοςία των 

δφο αυτϊν μονάδων, με προοπτικι καταςκευισ το 2022, κα προςδιοριςτεί από 

τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ: 

 Σθ διαμόρφωςθ του λόγου των τιμϊν φυςικοφ αερίου /άνκρακα και του 

κόςτουσ  ανά δικαίωμα εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα (CO2). Η 

διαφορά (spreads) του κόςτουσ άνκρακα και φυςικοφ αερίου κα 

κακορίηει μελλοντικά το καφςιμο που κα επιλεγεί για χριςθ ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι. Η χριςθ άνκρακα οδθγεί ςε μεγαλφτερεσ εκπομπζσ 

CO2, άρα μειϊνεται θ τιμι τουσ ςε ςχζςθ με το φυςικό αζριο και άρα 

αυξάνονται οι τιμζσ των δικαιωμάτων ρφπων. Αντίκετα, θ μείωςθ τθσ 

τιμισ του φυςικοφ αερίου ςε ςχζςθ με τον άνκρακα οδθγεί ςε 

χαμθλότερεσ τιμζσ των δικαιωμάτων ρφπων.  

 Σθν εξζλιξθ τθσ εφαρμογισ τθσ τρίτθσ φάςθσ του υςτιματοσ Εμπορίασ 

Εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η 

τρίτθ φάςθ του ςυςτιματοσ εμπορίασ των εκπομπϊν CO2 ζχει ιδθ τεκεί 

ςε εφαρμογι από τον Ιανουάριο του 2013 και κα ιςχφςει μζχρι το 2020. 

Προβλζπει ςθμαντικζσ αλλαγζσ, με κυρίαρχθ τθν προοπτικι οριοκζτθςθσ 
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ςυγκεκριμζνου αρικμοφ δικαιωμάτων εκπομπϊν τα οποία κα μειϊνονται 

ετθςίωσ κατά ζνα ςτακερό ποςοςτό. Αυτό ςθμαίνει ότι το ςφνολο ςχεδόν 

των αδειϊν κα δθμοπρατοφνται, με ςυνζπεια θ θλεκτροπαραγωγι από 

λιγνίτθ να βαίνει κλιμακοφμενα λιγότερο ανταγωνιςτικι απζναντι ςτο 

φυςικό αζριο, ιδιαίτερα για τισ μονάδεσ με χαμθλι απόδοςθ.  

 Σισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτισ κακαρζσ τεχνολογίεσ καφςθσ του λιγνίτθ 

και κυρίωσ ςτισ προκλιςεισ που ςχετίηονται με τθν δζςμευςθ, ςυλλογι 

και αποκικευςθ του CO2. Η δζςμευςθ και αποκικευςθ του διοξειδίου 

του άνκρακα από θλεκτροπαραγωγικζσ μονάδεσ που χρθςιμοποιοφν 

ορυκτά καφςιμα (Carbon Capture and Storage-CCS), αποτελεί επί του 

παρόντοσ μθ εμπορικι τεχνολογία θ οποία βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ 

επίδειξθσ. Τπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται τόςο με το 

κόςτοσ εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ όςο και τθσ διαχείριςθσ  των χϊρων 

αποκικευςθσ. Ιδιαίτερα για τθν Ελλάδα, το ΤΠΕΚΑ δεν ζχει ξεκάκαρθ 

κζςθ και άποψθ αναφορικά με τθν προοπτικι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

τεχνολογίασ για τθ Χϊρα μασ, δεδομζνου ότι ακόμθ δεν ζχει 

παρουςιάςει το νομικό πλαίςιο που κα υιοκετιςει τθν Οδθγία 

2009/31/ΕΚ ςτο εκνικό μασ δίκαιο.  

 Σο επίπεδο διείςδυςθσ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) και 

των ζργων αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Η αυξανόμενθ διείςδυςθ 

των ΑΠΕ κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μεγάλθ αφξθςθ του Ειδικοφ Σζλουσ 

Μείωςθσ των Εκπομπϊν Αερίων Ρφπων (ΕΣΜΕΑΡ), με παράλλθλθ μείωςθ 

των ςυντελεςτϊν χριςθσ των υποδομϊν που ςχετίηονται με τθ 

ςυμβατικι παραγωγι, δθλαδι των λιγνιτικϊν και των μονάδων φυςικοφ 

αερίου. Η μείωςθ αυτι κα ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο κόςτοσ τθσ 

θλεκτροπαραγωγισ από λιγνίτθ δεδομζνου ότι τα ςτακερά κόςτθ κα 

επιμερίηονται ςε μικρότερα φορτία. Κατά ςυνζπεια, οι επενδφςεισ ςε 

νζεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ κα κακίςτανται λιγότερο ελκυςτικζσ. 

Παράλλθλα, το οικονομικό περιβάλλον εμφανίηεται ιδιαίτερα δυςμενζσ ςε εκνικό 

επίπεδο, με βαςικά χαρακτθριςτικά τθν αφξθςθ του επιχειρθματικοφ και 

πιςτωτικοφ κινδφνου και τθν αρρυκμία των χρθματορροϊν. Η αφξθςθ του κόςτουσ 

δανειςμοφ κα ζχει ςαφείσ  αρνθτικζσ επιπτϊςεισ  τόςο ςτουσ παραγωγοφσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ όςο και ςτον διαχειριςτι των δικτφων μεταφοράσ, ενϊ οι 

δυςμενείσ αυτζσ  ςυνκικεσ δεν διαγράφονται με παροδικά χαρακτθριςτικά αλλά 

τείνουν να παγιωκοφν. Επιπλζον, οι προδιαγραφόμενεσ  οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Νότιο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ, δεν επιτρζπουν τθν μερικι ζςτω 

ανάταξθ και δεν βοθκοφν τθν εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον ενεργειακό τομζα.  

Λαμβάνοντασ επιπλζον υπόψθ ότι ςε αντίκεςθ με τα αποκζματα πετρελαίου ι 

φυςικοφ αερίου οι λιγνίτεσ δεν χαρακτθρίηονται ωσ ςτρατθγικά αποκζματα και θ 
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ευκαιριακι απαξίωςι τουσ κακίςταται νομοτελειακά μθ αναςτρζψιμθ, θ 

ςτρατθγικι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ απζναντι ςτισ προαναφερόμενεσ προκλιςεισ 

εςτιάηεται ςτα ακόλουκα: 

1. Εκμετάλλευςθ του ςυνόλου των λιγνιτικϊν αποκεμάτων τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ  

2. Χρονικι ολίςκθςθ τθσ μεταλιγνιτικισ εποχισ με τεχνολογικά εφικτζσ και 

οικονομικά βιϊςιμεσ πρακτικζσ  

3. Αξιοποίθςθ του λιγνίτθ ωσ γζφυρα μετάβαςθσ ςε μια νζα ενεργειακι εποχι 

4. Διατιρθςθ του ενεργειακοφ χαρακτιρα τθσ Περιφζρειασ με αναδυόμενεσ 

τεχνολογίεσ μακράσ πνοισ   

Βεβαίωσ, οι παραπάνω ςτρατθγικοί άξονεσ αφοροφν μόνο ςτισ ενεργειακζσ 

τεχνολογίεσ υποκατάςταςθσ του λιγνίτθ και κα δράςουν ςυμπλθρωματικά ςτισ 

γενικότερεσ παρεμβάςεισ, ςτα μζτρα και ςτισ πολιτικζσ που κα αντιμετωπίςουν 

ςυνολικά τισ προκλιςεισ τθσ μεταλιγνιτικισ εποχισ για τθ Δυτικι Μακεδονία. 
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3. Ενεργειακοί πόροι υποκατάςταςησ του λιγνίτη  
 

Η αναηιτθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ οι οποίεσ κα μποροφςαν να 

υποκαταςτιςουν τουσ λιγνίτεσ, να διατθριςουν και να διευρφνουν τον ιςχυρό 

ενεργειακό χαρακτιρα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, δεν είναι οφτε εφκολθ οφτε απλι 

υπόκεςθ. Επί του πρακτζου, καμία πθγι πρωτογενοφσ ενζργειασ δεν μπορεί να 

διαςφαλίςει τισ κζςεισ εργαςίασ και τθν ιςχυρι οικονομικι επίδραςθ τθσ λιγνιτικισ 

βιομθχανίασ. Η εξόρυξθ, διακίνθςθ και καφςθ του λιγνίτθ είναι μια διαδικαςία 

εντάςεωσ εργαςίασ, με αποτζλεςμα να επιδρά με ςαρωτικό τρόπο ςτθν οικονομικι 

και αναπτυξιακι πορείασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ. 

φμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι, τόςο θ ποςοτικι όςο και θ ποιοτικι εξάντλθςθ 

των αποκεμάτων ςτερεϊν ορυκτϊν καυςίμων, ςυνοδεφεται από τισ απαραίτθτεσ 

«δράςεισ γζφυρασ», προκειμζνου θ αξιοποίθςθ των αποκεμάτων να γεφυρϊςει 

αποτελεςματικά το χάςμα μεταξφ λιγνιτικισ και μεταλιγνιτικισ εποχισ.  

Για τθν περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, τα αναδυόμενα ςενάρια προκειμζνου 

να επιτευχκεί μια ομαλι μετάβαςθ ςε ςυνκικεσ μεταλιγνιτικισ εποχισ, ζχουν ωσ 

ακολοφκωσ: 

Σελάξην Α: Κιηκαθνύκελε απόζπξζε ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ –

απνπζία δξάζεσλ γέθπξαο -Σελάξην αλαθνξάο  

το ςενάριο αυτό, οι λιγνιτικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ αποςφρονται ςταδιακά 

ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ιδθ ζχει παρουςιάςει θ ΔΕΗ ΑΕ, ενϊ το 2018 

τίκεται ςε λειτουργία θ νζα λιγνιτικι μονάδα Πτολεμαΐδα V. τον ενεργειακό άξονα 

τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ κα απομζνουν ανεκμετάλλευτοι 750 εκ τόνοι λιγνίτθ και το  

2050 περίπου θ λιγνιτικι παραγωγι κα μθδενιςτεί.  

Οι επιπτϊςεισ του ςεναρίου αυτοφ είναι προδιαγεγραμμζνεσ. Ιςχυρι 

αποβιομθχάνιςθ, απϊλεια του ενεργειακοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ, κίνδυνοσ 

αποςτακεροποίθςθσ του οικονομικοφ ιςτοφ ςε επίπεδο περιφζρειασ, δυςκολία  

ανάταξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Σο ςενάριο αυτό κα μποροφςε να επιταχυνκεί με δραματικό τρόπο για τθν περιοχι 

μασ, από δφο εξωγενείσ παράγοντεσ [3] : 

1. Διοικθτικι παρζμβαςθ από τθν πλευρά τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με ςτόχο 

τον κακοριςμό ελάχιςτθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα, προκειμζνου να προωκθκοφν οι τεχνολογίεσ δζςμευςθσ και 

αποκικευςθσ του CO2.  



 
9 Τεχνική Αναφορά: Ενεργειακοί Πόροι και Τεχνολογίεσ Υποκατάςταςησ του Λιγνίτη ςε Συνθήκεσ 

Μεταλιγνιτικήσ Εποχήσ για την Περιφζρεια Δυτικήσ Μακεδονίασ 

2. Αποδζςμευςθ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου από τθ ριτρα πετρελαίου, 

όπωσ ςυνζβθ το 2011 ςτισ ΗΠΑ. Η εξζλιξθ αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα να 

ανακεωρθκεί το χρονοδιάγραμμα απόςυρςθσ των μονάδων ςτερεϊν 

καυςίμων ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, από 50.000 MW ςε 70.000 MW.  

Επιπλζον, το ςενάριο Α οδθγεί ςε μθδενικι προοπτικι αξιοποίθςθσ των 

κοιταςμάτων ορυκτϊν ςτερεϊν καυςίμων ςε Ελαςςόνα και Δράμα, οδθγϊντασ τθ 

Χϊρα μασ ςε ολοκλθρωτικι εξάρτθςθ από ειςαγόμενα καφςιμα.  

Σελάξην Β: Κιηκαθνύκελε απόζπξζε ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ –

αλάιεςε δξάζεσλ γέθπξαο κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο 

Σο ςενάριο αυτό προχποκζτει τθν ανάλθψθ δράςεων και παρεμβάςεων οι οποίεσ 

ςυςςωρευτικά κα ζχουν τθ δυνατότθτα να επεκτείνουν τθν ενεργειακι 

δραςτθριότθτα ςτθ Δυτικι Μακεδονία αλλά κυρίωσ, να κζςουν τα κεμζλια για μια 

ουςιαςτικι διεφρυνςθ του ενεργειακοφ μίγματοσ του ενεργειακοφ μασ άξονα. 

Προχποκζτει επιπλζον τθ χριςθ του λιγνίτθ ςε αποκεντρωμζνα ςυςτιματα 

τθλεκζρμανςθσ ςε επίπεδο Περιφζρειασ.  

 Β.1 Μερική υποκατάςταςη του λιγνίτη με φυςικό αέριο (lignite to natural 

gas)  

Η αξιοποίθςθ του φυςικοφ αερίου ςτουσ υπάρχοντεσ κερμικοφσ λιγνιτικοφσ 

ςτακμοφσ μπορεί να γίνεται πρωτίςτωσ κατά τθ φάςθ εκκίνθςθσ των μονάδων, 

υποκακιςτϊντασ με τον τρόπο αυτό το ςθμαντικά ακριβότερο και ρυπογόνο 

πετρζλαιο. Παράλλθλα, μπορεί να υποκακίςταται λιγνίτθσ ςε ποςοςτό 15-20% όταν 

θ ποιότθτα του λιγνίτθ είναι εκτόσ προδιαγραφϊν αλλά και ςε περίπτωςθ που 

εκδθλϊνονται εκτεταμζνα περιβαλλοντικά επειςόδια. Επιπλζον, για τισ νεότερεσ 

μονάδεσ τθσ περιοχισ υπάρχει θ τεχνικι δυνατότθτα προ-ζνταξθσ αεροςτροβίλου 

με καφςιμο φυςικό αζριο, λειτουργϊντασ ςυνδυαςτικά με το υπάρχον κφκλωμα 

ατμοςτροβίλου. Βζβαια, βαςικι προχπόκεςθ αποτελεί θ ζλευςθ φυςικοφ αερίου 

ςτθ Δυτικι Μακεδονία [4].   
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Σχήμα 1: Πορεία όδευςθσ του Αδριατικοφ Αγωγοφ (TAP) 

 

τθν κατεφκυνςθ αυτι, ο Aδριατικόσ Αγωγόσ (Trans Adriatic Pipeline - TAP)  

προβλζπεται να ξεκινάει από τθν Ελλάδα, να διαςχίηει τθν Αλβανία και τθν 

Αδριατικι Θάλαςςα και να καταλιγει ςτα παράλια τθσ Νότιασ Ιταλίασ, επιτρζποντασ 

τθν άμεςθ ροι του φυςικοφ αερίου από τθν περιοχι τθσ Καςπίασ προσ τισ 

ευρωπαϊκζσ αγορζσ. 

Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου  αγωγοφ  φζρεται  επί του 

παρόντοσ να είναι  πλιρωσ ευκυγραμμιςμζνο με τισ εξελίξεισ ςε επίπεδο 

παραγωγισ. Ο αγωγόσ κα είναι ζτοιμοσ να μεταφζρει φυςικό αζριο από τθν 

περιοχι τθσ Καςπίασ, με τθν ζναρξθ τθσ παραγωγισ από τθ δεφτερθ φάςθ 

ανάπτυξθσ του κοιτάςματοσ Shah Deniz ςτο Αηερμπαϊτηάν, κατ' εκτίμθςθ το 

2017/2018. 

Β.2 Κλιμακούμενη υποκατάςταςη του λιγνίτη με βιομάζα (lignite to 

biomass) 

Η μερικι ι ολικι υποκατάςταςθ των γαιανκράκων με καφςιμα βιομαηικισ 

προζλευςθσ αποτελεί διεκνϊσ τθν κυρίαρχθ πρακτικι απεξάρτθςθσ από τα ςτερεά 

ορυκτά καφςιμα. Μόνον ςτθν Αμερικι, περιςςότεροι από 25 λιγνιτικοί και 

ανκρακικοί ςτακμοί ςχεδιάηεται να μετατραποφν μζςα ςτθν επόμενθ πενταετία ςε 

ατμοθλεκτρικοφσ, οι οποίοι κα υποκαταςτιςουν τον άνκρακα ι τον λιγνίτθ με 

βιομαηικά καφςιμα [5+. Η ίδια πρακτικι ακολουκείται και ςτθν Ευρϊπθ, όπωσ 

εποπτικά παρουςιάηεται ςτο παρακάτω ςχιμα [6].  
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Σχήμα 2: Μερικι ι ολικι υποκατάςταςθ των γαιανκράκων με βιομαηικά καφςιμα ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

Σα κίνθτρα για τθν υποκατάςταςθ του λιγνίτθ με καφςιμα βιομαηικισ προζλευςθσ 

είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και βεβαίωσ αναπτυξιακά. Μείωςθ των εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα, αξιοποίθςθ δαςικϊν και αγροτικϊν υπολειμμάτων, 

δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο, ανάπτυξθ εφοδιαςτικϊν αλυςίδων 

περιφερειακισ κλίμακασ, αξιοποίθςθ ευκαιριακϊν καυςίμων χαμθλοφ κόςτουσ, 

δθμιουργία ενόσ μοντζλου ανάπτυξθσ με ζντονα χαρακτθριςτικά αειφορίασ, 

αξιοποίθςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ τεχνογνωςίασ ςε ςυςτιματα καφςθσ μεγάλθσ 

κλίμακασ.   

Ιδιαίτερα για τθ Δυτικι Μακεδονία,  μία από τισ πλζον υποςχόμενεσ και 

αναδυόμενεσ διεργαςίεσ αναβάκμιςθσ των ενεργειακϊν χαρακτθριςτικϊν των 

καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ, αποτελεί θ ιπια πυρόλυςθ/ανκρακοποίθςθ 

(Torrefaction). Η προτεινόμενθ διεργαςία προςβλζπει ςτθν αφξθςθ τθσ κερμογόνου 

ικανότθτασ τθσ βιομάηασ ςε ποςοςτό περίπου 20%, αυξάνοντασ τθν ενεργειακι 

πυκνότθτα των καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ και βελτιϊνοντασ ςθμαντικά τα 

οικονομικά δεδομζνα που αφοροφν ςτθν μεταφορά και ςτθν αποκικευςθ τθσ 

βιομάηασ ςε περιοχζσ μακριά από το χϊρο παραγωγισ τθσ. 
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Σχήμα 3: Χαρακτθριςτικό δείγμα ανκρακοποιθμζνθσ βιομάηασ  

 Ζνα επιπλζον πλεονζκτθμα τθσ προτεινόμενθσ διεργαςίασ αφορά ςτο γεγονόσ ότι θ 

διάςπαςθ τθσ ινϊδουσ δομισ τθσ βιομάηασ, επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ ςθμαντικι 

μείωςθ τθσ ςυνεκτικότθτασ των μορίων τθσ και ωσ εκ τοφτου, τθν καλφτερθ και 

αποδοτικότερθ καφςθ τθσ. Παράλλθλα, θ ανκρακοποιθμζνθ βιομάηα αποκτά 

υδροφοβικό χαρακτιρα, αυξάνοντασ τον πικανό χρόνο αποκικευςισ τθσ, χωρίσ να 

ελλοχεφει ο κίνδυνοσ προςρόφθςθσ υγραςίασ από τθν ατμόςφαιρα και τθν 

υποβάκμιςθ του ενεργειακοφ περιεχομζνου τθσ. Ωσ εκ τοφτο, θ βιομάηα τθσ μορφισ 

αυτισ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ «βιoλιγνίτθσ» (biolignite). 

Β.3 Αξιοποίηςη ξηρού λιγνίτη ςε αποκεντρωμένα ενεργειακά ςυςτήματα  

 

Ο ξθρόσ λιγνίτθσ είναι προϊόν κατεργαςίασ του φυςικοφ λιγνίτθ. Επί του πρακτζου, 

ο φυςικόσ λιγνίτθσ υπόκειται ςε διαδικαςίεσ άλεςθσ και ξιρανςθσ, με ςυνζπεια να 

εμφανίηει αναβακμιςμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά με υψθλι κερμογόνο 

ικανότθτα, χαμθλι υγραςία και μεγάλθ ευκολία ςτθ διαχείριςι του. Σα 

χαρακτθριςτικά του αυτά επιτρζπουν τθ χριςθ και διακίνθςι του ςε κλειςτά 

ςυςτιματα όπωσ ακριβϊσ και το πετρζλαιο κζρμανςθσ ι κίνθςθσ. Η κοκκομετρία 

του, θ υψθλι ενεργι επιφάνειά του ςε ςυνάρτθςθ με τθ μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε 

πτθτικά, επιτρζπουν τθν καφςθ του ςε ποςοςτό ςχεδόν 100%. 

Η εκτεταμζνθ χριςθ ξθροφ λιγνίτθ ςτθ Δυτικι Μακεδονία κα είχε τισ ακόλουκεσ 

κετικζσ επιπτϊςεισ: 

 Απεξάρτθςθ των αςτικϊν και θμιαςτικϊν κζντρων από το πετρζλαιο 

κζρμανςθσ μζςω τθσ δθμιουργίασ αποκεντρωμζνων ςυςτθμάτων 

τθλεκζρμανςθσ ςε μεγζκθ από 2-20 MW 

 Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν επιχειριςεων μεταποίθςθσ και 

παροχισ υπθρεςιϊν, ςτθ  βάςθ μιασ ανταγωνιςτικοφ κόςτουσ πρωτογενι 

πθγι ενζργειασ 

 Δθμιουργία μιασ αναδυόμενθσ  αγοράσ ενζργειασ ςε επίπεδο περιφζρειασ 

με ιςχυρό χαρακτιρα εξωςτρζφειασ 

Να ςθμειωκεί ότι  για τθ Δυτικι Μακεδονία, θ ετιςια κατανάλωςθ λιγνίτθ 

προκειμζνου να τροφοδοτοφνται με ξθρό λιγνίτθ το ςφνολο των αςτικϊν οικιςμϊν 

με πλθκυςμό πάνω από 1000 κατοίκουσ, δεν ξεπερνά τουσ 190.000 τόνουσ [7].  

Οι δράςεισ και παρεμβάςεισ του ςεναρίου Β, διαςφαλίηουν μια ςθμαντικι 

παράταςθ τθσ μεταλιγνιτικισ εποχισ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα ςυνκικεσ 

διεφρυνςθσ του ενεργειακοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ. Η ωριμότθτα των παραπάνω 

παρεμβάςεων, εξαιρουμζνθσ τθσ προοπτικισ ζλευςθσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου 

θ οποία κακορίηεται από ζξω-περιφερειακοφσ παράγοντεσ, χαρακτθρίηεται ωσ μθ 

επαρκισ. Όμωσ, θ καταςκευι τθσ νζασ λιγνιτικισ μονάδασ και θ ανάγκθ για ευζλικτα 
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καφςιμα με χαμθλό περιβαλλοντικό αποτφπωμα, διαμορφϊνουν ιδανικζσ ςυνκικεσ 

για τθν άμεςθ δρομολόγθςι τουσ. 

Σελάξην Γ: Κιηκαθνύκελε απόζπξζε ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ –

αλάιεςε δξάζεσλ γέθπξαο κεγάιεο θιίκαθαο 

το ςενάριο αυτό προβλζπονται δράςεισ μακράσ πνοισ οι οποίεσ προχποκζτουν 

άριςτο ςχεδιαςμό, ςυνεκτικότθτα δράςεων και διαχρονικι αποδοχι από τθν 

πλευρά τθσ περιφερειακισ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Προχποκζτουν ςθμαντικζσ 

επενδφςεισ ςε κζματα ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ιςχυρι εξωςτρζφεια, 

διεκνείσ ςυμμαχίεσ και κυρίωσ,  ςτιριξθ και υποςτιριξθ από τθν πλευρά των 

εκνικϊν Κεντρικϊν Κυβερνιςεων. Πρόκειται για παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα 

αλλάξουν ριηικά τον ςυμβατικό ενεργειακό χαρακτιρα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

Γ.1 Αεριοποίηςη λιγνίτη (lignite to gas) 

Η μζχρι τϊρα αξιοποίθςθ του λιγνίτθ ςτθν περιοχι μασ γινότανε με ζναν απόλυτα 

ςυμβατικό τρόπο. Εξόρυξθ του λιγνίτθ, καφςθ και διαχείριςθ τθσ τζφρασ. Μθδενικι 

αξιοποίθςθ του λιγνίτθ ςε ζξω-θλεκτρικζσ χριςεισ. Ο λιγνίτθσ όμωσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ πρϊτθ φλθ ςτθν παραγωγι μιασ ςειράσ προϊόντων και 

ενεργειακϊν φορζων με πολφ υψθλι προςτικζμενθ αξία. Η βάςθ τθσ διαδικαςίασ 

αυτισ είναι θ αεριοποίθςθ, θ κερμοχθμικι διαδικαςία που μετατρζπει ανκρακοφχα 

υλικά, όπωσ ο λιγνίτθσ ι θ βιομάηα, ςε μονοξείδιο του άνκρακα και υδρογόνο (κατά 

κφριο λόγο), μζςω χθμικισ αντίδραςθσ των ορυκτϊν υλϊν ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

με ελεγχόμενθ ποςότθτα οξυγόνου ι/και ατμοφ. Σο αζριο μίγμα που προκφπτει 

ονομάηεται «αζριο ςφνκεςθσ» και αποτελεί και το ίδιο αζριο καφςιμο.  
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Σχήμα 4: Χριςθ του λιγνίτθ με χαμθλι και υψθλι προςτικζμενθ αξία 

 

Όπωσ παρουςιάηεται ςτο παραπάνω ςχιμα, ο λιγνίτθσ μπορεί να μετατραπεί ςε μια 

ςειρά προϊόντων με πολφ υψθλι προςτικζμενθ αξία, όπωσ καφςιμα κίνθςθσ και 

μεγάλο εφροσ χθμικϊν προϊόντων. Η καταςκευι μιασ επιδεικτικισ μονάδασ μικρισ 

κλίμακασ, με ςτόχο τθν απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ τεχνογνωςίασ, μπορεί να 

οδθγιςει ςε εγκαταςτάςεισ βιομθχανικοφ μεγζκουσ και ςε οικονομίεσ κλίμακασ. 

Ακόμθ και θ εξάντλθςθ των τοπικϊν αποκεμάτων λιγνίτθ μπορεί να υποκαταςτακεί 

από βιομαηικά καφςιμα ι απορρίμματα, κακϊσ και από τθν μεταφορά πρϊτθσ φλθσ 

από τα εκνικά αποκζματα λιγνίτθ τθσ Ελαςςόνασ ι τθν ειςαγωγι λιγνίτθ από τθν 

ευρφτερθ περιοχι των Βαλκανίων.  

ε παγκόςμιο επίπεδο, περιςςότερα από 36.000 MW τροφοδοτοφνται ςιμερα  με 

άνκρακα και παράγουν αζριο ςφνκεςθσ ςε 53 ςτακμοφσ με τθ χριςθ 201 

αεριογόνων *8+.  

 

Σχήμα 5: Παγκόςμιο δυναμικό παραγωγισ αερίου ςφνκεςθσ 

 

Επιπρόςκετα, 10.850 MW βρίςκονται ςε φάςθ καταςκευισ και αναμζνεται να 

λειτουργιςουν μζχρι το 2016.  τθν Κίνα, ςτο ςτάδιο καταςκευισ βρίςκονται επτά 

μονάδεσ αεριοποίθςθσ με τροφοδοςία άνκρακα και άλλεσ δζκα ςχεδιάηονται για 

μετά το 2016. ε παγκόςμιο επίπεδο, δεκατρείσ επιπλζον μονάδεσ ςχεδιάηονται για 

μετά το 2016, οι ζνδεκα εκ των οποίων κα τροφοδοτοφνται με άνκρακα ι λιγνίτθ 
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και δφο μονάδεσ κα χρθςιμοποιοφν ωσ πρϊτθ φλθ βιομάηα και αςτικά 

απορρίμματα.  

 

Γ.2 Τεχνολογία HYDROSOL 

 

Οι υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ εκμετάλλευςθσ τθσ ενζργειασ του θλίου, θ οποία 

κεωρθτικά κα μποροφςε να λφςει οριςτικά και χωρίσ να επιβαρφνει το περιβάλλον 

το παγκόςμιο ενεργειακό πρόβλθμα, είναι οι φωτοβολταϊκοί ςυλλζκτεσ και  οι 

θλιοκερμικζσ μονάδεσ. Παρουςιάηουν όμωσ το πρόβλθμα τθσ αποκικευςθσ, 

δεδομζνου ότι θ θλεκτρικι ενζργεια πρζπει να καταναλωκεί όπωσ παράγεται ι να 

αποκθκευκεί, με ςοβαρζσ όμωσ απϊλειεσ.  

Η τεχνολογία Hydrosol βαςίηεται ςτθ διζλευςθ υδρατμϊν, που ξεκινοφν ωσ νερό 

αλλά εξατμίηονται λόγω τθσ υψθλισ κερμοκραςίασ που αναπτφςςεται από τισ 

ςυγκεντρωμζνεσ ακτίνεσ του ιλιου, μζςα από τουσ καλυμμζνουσ με λεπτι 

επίςτρωςθ οξειδοαναγωγικοφ υλικοφ αυλοφσ του αντιδραςτιρα [9].  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6: χθματικι περιγραφι τθσ τεχνολογίασ Hydrosol 

Με τθν τεχνολογία Hydrosol επιτυγχάνεται θ μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ ςε 

υδρογόνο, ζνα καφςιμο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ 

κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ ι κυψζλεσ αποκικευςθσ υδρογόνου.  

Η τεχνολογία Ηydrosol βαςίηεται ςε ειδικοφσ κεραμικοφσ αντιδραςτιρεσ με υψθλι 

ικανότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ. Μζςω αυτϊν  διζρχεται νερό το 

οποίο εξατμίηεται  ςτουσ αυλοφσ που είναι καλυμμζνοι με  κατάλλθλο υλικό το 

οποίο ςυγκρατεί το οξυγόνο και απελευκερϊνει το υδρογόνο, ςε μεγάλεσ μάλιςτα 

ποςότθτεσ. τθ ςυνζχεια, το υδρογόνο ςυλλζγεται και αποκθκεφεται ςε ειδικζσ 

κυψζλεσ προκειμζνου να αξιοποιθκεί καταλλιλωσ. Η μοναδικότθτα τθσ μεκόδου 

οφείλεται ςτο ςυνδυαςμό ιδιαίτερα ενεργϊν νανο-δομθμζνων υλικϊν και τθν 

CO2 

H2O 

H2 

Καφςιμα & χθμικά 

προϊόντα 

Ηλεκτρικι 

ενζργεια 
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εναπόκεςι τουσ ςε ειδικοφσ πυρίμαχουσ κεραμικοφσ μονολικικοφσ αντιδραςτιρεσ, 

με υψθλι ικανότθτα απορρόφθςθσ θλιακισ ενζργειασ. 
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4.Ωριμότητα των τεχνολογιών υποκατάςταςησ του λιγνίτη 
 

Η ωριμότθτα των προαναφερόμενων τεχνολογιϊν ι τεχνικϊν κακϊσ και θ 

ςυμβατότθτά τουσ με τθν ελλθνικι πραγματικότθτα, αποτελεί ςαφζςτατα 

αντικείμενο εμπεριςτατωμζνων μελετϊν και αναλφςεων. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ, 

διαγράφονται ωσ  μονόδρομοσ ςτθν κατεφκυνςθ διατιρθςθσ του ενεργειακοφ 

χαρακτιρα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν ποςοτικι ι ποιοτικι εξάντλθςθ των 

λιγνιτικϊν απoκεμάτων. 

4.1 Μεξηθή ππνθαηάζηαζε ηνπ ιηγλίηε κε θπζηθό αέξην   

Η τεχνικι είναι εμπορικά ϊριμθ και δεν εμφανίηει τεχνολογικοφσ ι 

περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ. Προχπόκεςθ βεβαίωσ αποτελεί θ ζλευςθ του φυςικοφ 

αερίου ςτθ Δυτικι Μακεδονία. Κατά ςυνζπεια, το πρόβλθμα ανάγεται πρωτίςτωσ 

ςε ηιτθμα εξωτερικισ   πολιτικισ  από τθν πλευρά τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ, αλλά 

και ςτθ βοφλθςθ ι το επιχειρθματικό ενδιαφζρον τθσ ΔΕΗ ΑΕ ι των μελλοντικϊν 

ιδιωτϊν ιδιοκτθτϊν των λιγνιτικϊν μονάδων να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ 

παρεμβάςεισ.  

4.2 Μεξηθή ππνθαηάζηαζε ηνπ ιηγλίηε κε βηνκάδα  

Οι τεχνολογίεσ που ςχετίηονται  με τθ μικτι καφςθ λιγνίτθ και βιομάηασ ι τθν 

ολοκλθρωτικι μετατροπι των λιγνιτικϊν μονάδων ςε βιομαηικζσ, είναι ϊριμεσ και 

δοκιμαςμζνεσ. ε επίπεδο Δυτικισ Μακεδονίασ ζχουν γίνει και γίνονται, 

εκτεταμζνεσ δοκιμζσ μικτισ καφςθσ ςτουσ υπάρχοντεσ ατμοθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ, 

με ενκαρρυντικά αποτελζςματα.  

θμαντικό εμπόδιο αποτελεί θ ανϊριμθ αγορά και θ ανυπαρξία αποτελεςματικισ  

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςε επίπεδο περιφζρειασ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ κάλυψθ 

των απαιτιςεων των καταναλωτϊν βιομάηασ τόςο ςε ποςοτικό όςο και ποιοτικό 

επίπεδο. Επιπλζον, θ εκτεταμζνθ και ςε μεγάλθ κλίμακα αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ, 

απαιτεί τθν εκπόνθςθ διαχειριςτικϊν μελετϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάλυςθ 

των κινδφνων ςε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαντικι προςφορά που μπορεί να ζχει θ ανκρακοποιθμζνθ 

βιομάηα για το μζλλον τθσ περιοχισ, προτείνεται θ άμεςθ καταςκευι πιλοτικισ 

μονάδασ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ βιομάηασ με τθν τεχνολογία torrefaction. 

Προτείνεται μια πιλοτικι μονάδα δυναμικότθτασ 3000 tn/ χρόνο, χωροκετθμζνθ 

περιφερειακά ςτθν υπό ανζγερςθ λιγνιτικι μονάδα Πτολεμαΐδα V θ εναλλακτικά 

ςτον ΑΗ Μελίτθσ.  
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4.3 Αμηνπνίεζε μεξνύ ιηγλίηε ζε απνθεληξσκέλα ελεξγεηαθά 

ζπζηήκαηα  

Για τθν περιοχι μασ ςυγκεκριμζνα, υπάρχει θ τεχνογνωςία παραγωγισ ξθροφ 

λιγνίτθ δεδομζνου ότι το Εργοςτάςιο Λιγνιτοπλίνκων τθσ ΔΕΗ ζκλειςε μόλισ το 2008 

μετά από πζντε δεκαετίεσ λειτουργίασ. Η καταςκευι τθσ νζασ λιγνιτικισ μονάδασ 

προςφζρει μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία για τθν καταςκευι δορυφορικισ μονάδασ 

παραγωγισ ξθροφ λιγνίτθ με άκρωσ αποδοτικζσ και ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ όπωσ θ 

WTA (ςτακερι ρευςτοςτερεά κλίνθ) κακϊσ και παραγωγι ςφμμικτων pellets λιγνίτθ 

και βιομάηασ. 

Με βάςθ τα παραπάνω προτείνεται θ εκπόνθςθ προμελζτθσ με τουσ εξισ ςτόχουσ: 

 Σθν αξιολόγθςθ των πικανϊν ςθμείων, όπου μπορεί να εγκαταςτακεί θ 

προτεινόμενθ επιδεικτικι μονάδα ξθροφ λιγνίτθ 

 Σθν εκπόνθςθ του βαςικοφ ςχεδιαςμοφ (basic engineering) τθσ 

εγκατάςταςθσ και τθν ανάπτυξθ προδιαγραφϊν για το βαςικό εξοπλιςμό 

(λζβθτασ, εναλλάκτθσ, ςφςτθμα απορρφπανςθσ και διαχείριςθσ καυςίμου) 

αλλά και τα επί μζρουσ τμιματα (balance of plant) 

 Σθν εκτίμθςθ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ για όλα τα προδιαγεγραμμζνα 

τμιματα του εξοπλιςμοφ 

 Σθν περιγραφι τθσ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ που απαιτείται και τθν 

προετοιμαςία τεχνικϊν περιγραφϊν των μερϊν τθσ εγκατάςταςθσ, τα οποία 

κα απαιτθκοφν ςτθν Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. 

Σο ςφνολο τθσ μελζτθσ μπορεί να ανατεκεί ςε τοπικά ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά 

ιδρφματα, ςε ςυνεργαςία με εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ ΔΕΗ ΑΕ και άλλων τοπικϊν 

φορζων, προκειμζνου να υπάρξει προςτικζμενθ αξία αναφορικά με τθ γνϊςθ και 

τεχνογνωςία ςτον κρίςιμο τομζα των ενεργειακϊν τεχνολογιϊν.  

4.4 Αεξηνπνίεζε ιηγλίηε  

ε εκνικό επίπεδο ζχουν γίνει αρκετζσ μελζτεσ αλλά και εργαςτθριακζσ ζρευνεσ με 

ςτόχο τθ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ αεριοποίθςθσ των ελλθνικϊν λιγνιτϊν. ε 

πρϊτθ φάςθ απαιτείται θ ςυγκζντρωςθ των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν αυτϊν 

προκειμζνου να αποτυπωκεί με ρεαλιςτικό τρόπο το ςθμείο εκκίνθςθσ και κυρίωσ, 

να αναδυκοφν οι πραγματικζσ ερευνθτικζσ ανάγκεσ.  ε δεφτερθ φάςθ κρίνεται 

αναγκαίο θ επεξεργαςία και προκιρυξθ από τθν πλευρά τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΓΓΕΣ) ενόσ τριετοφσ προγράμματοσ ςτοχευμζνθσ  

βιομθχανικισ ζρευνασ με αποδζκτεσ τουσ ακαδθμαϊκοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ 

αλλά βεβαίωσ και τθ ΔΕΗ ΑΕ.  
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4.5 Τερλνινγία HYDROSOL 

Η τεχνολογία Hydrosol αναπτφχκθκε από τθν ερευνθτικι ομάδα του προζδρου του 

Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΚΕΣΑ), κακθγθτι Ακανάςιο 

Κωνςταντόπουλο και απζςπαςε πολλά διεκνι βραβεία, ανάμεςα ςτα οποία και το 

Descartes, που χαρακτθρίηεται ωσ το ευρωπαϊκό «Νόμπελ» για τθν ζρευνα. O 

πρϊτοσ αντιδραςτιρασ τεχνολογίασ Hydrosol, ιςχφοσ 100kW, εγκαταςτάκθκε και 

λειτοφργθςε με επιτυχία ςτθν Αλμζρια τθσ Ιςπανίασ. Η επιςτθμονικι ομάδα του κ. 

Κωνςταντόπουλου ςχεδιάηει τθν καταςκευι ενόσ νζου αντιδραςτιρα δεκαπλάςιασ 

ιςχφοσ (1 MW), ο οποίοσ επιπλζον κα ενςωματϊνει το ςφςτθμα ARMOS. Σο  εν 

λόγω ςφςτθμα, εκ των αρχικϊν του  “Advanced Multifunctional Reactors for Green 

Mobility and Solar Fuels” διακρίκθκε ςτον ιδιαίτερα απαιτθτικό διεκνι διαγωνιςμό 

για το βραβείο Advanced Grant του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου Ζρευνασ. Η 

διερεφνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του ΕΚΕΣΑ και τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ.  
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5. Συμπεράςματα 
 

Η νομοτελειακι εξάντλθςθ των λιγνιτικϊν αποκεμάτων ςε επίπεδο Δυτικισ 

Μακεδονίασ, επιβάλει τθν ανάλθψθ μζτρων και πολιτικϊν ςτθν κατεφκυνςθ μιασ 

ομαλισ και βιϊςιμθσ προςαρμογισ τθσ περιφζρειασ ςε ςυνκικεσ χαμθλισ ζωσ 

μθδενικισ εξάρτθςθσ από το λιγνίτθ. 

Οι νομικά δεςμευτικζσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ, οι εξελίξεισ ςτθν αγορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ, τόςο ςε εκνικό όςο και ευρωπαϊκό επίπεδο, θ γενικότερθ 

δυςμενισ οικονομικι κατάςταςθ και οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ Περιφζρειασ, 

επιβάλουν τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων δράςεων και ςτρατθγικϊν, μζςα από ζνα 

ςυνεκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ.  Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ προςδιορίηονται 

από τθν  εκμετάλλευςθ του ςυνόλου των λιγνιτικϊν αποκεμάτων τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ, τθ χρονικι ολίςκθςθ τθσ μεταλιγνιτικισ εποχισ με τεχνολογικά 

εφικτζσ και οικονομικά βιϊςιμεσ πρακτικζσ, τθν αξιοποίθςθ του λιγνίτθ ωσ γζφυρα 

μετάβαςθσ ςε μια νζα ενεργειακι εποχι και τθ διατιρθςθ του ενεργειακοφ 

χαρακτιρα τθσ Περιφζρειασ με αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ μακράσ πνοισ. 

Αν και κανζνασ ενεργειακόσ πόροσ δεν μπορεί να υποκαταςτιςει ποςοτικά τουσ 

λιγνίτεσ, θ ςυνδυαςμζνθ χριςθ λιγνίτθ και φυςικοφ αερίου, θ εκτεταμζνθ  χριςθ 

βιομαηικϊν καυςίμων και  θ αξιοποίθςθ του ξθροφ λιγνίτθ ςε αποκεντρωμζνα  

ενεργειακά ςυςτιματα, ζχουν τθ δυνατότθτα να επεκτείνουν τθν ενεργειακι 

δραςτθριότθτα ςτθ Δυτικι Μακεδονία αλλά κυρίωσ, να κζςουν τα κεμζλια για μια 

ουςιαςτικι διεφρυνςθ του ενεργειακοφ μίγματοσ του ενεργειακοφ μασ άξονα. 

ε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα, θ παραγωγι προϊόντων με υψθλι προςτικζμενθ αξία, 

θ οποία κα ξεκινιςει και κα  ωριμάςει με τα υπάρχοντα λιγνιτικά αποκζματα,  αλλά 

κα ζχει τθ δυναμικι να  επεκτακεί και μετά τθν εξάντλθςθ των τοπικϊν 

αποκεμάτων χρθςιμοποιϊντασ εναλλακτικά καφςιμα, ςε ςυνάρτθςθ με τισ 

θλιοκερμικζσ τεχνολογίεσ νζασ γενιάσ, αποτελοφν παρεμβάςεισ οι οποίεσ μποροφν 

να  αλλάξουν ριηικά τον ςυμβατικό ενεργειακό χαρακτιρα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

Βεβαίωσ, οι παραπάνω ςτρατθγικοί άξονεσ αφοροφν μόνο ςτισ ενεργειακζσ 

τεχνολογίεσ υποκατάςταςθσ του λιγνίτθ και κα δράςουν ςυμπλθρωματικά ςτισ 

γενικότερεσ παρεμβάςεισ, ςτα μζτρα και ςτισ πολιτικζσ που κα αντιμετωπίςουν 

ςυνολικά τισ προκλιςεισ τθσ μεταλιγνιτικισ εποχισ για τθ Δυτικι Μακεδονία.  
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6. Αναφορέσ 
 

1. Εκτίμηςη του κόςτουσ μετάβαςησ τησ Δυτικήσ Μακεδονίασ ςε καθεςτώσ 

χαμηλήσ λιγνιτικήσ παραγωγήσ, ΤΕΕ/τμήμα Δυτικήσ Μακεδονίασ, Ιοφλιοσ 

2012. 

2. Προςδιοριςμόσ και οριοθζτηςη τησ μεταλιγνιτικήσ εποχήσ για τον ενεργειακό 
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Σημείωςη: 

Το παρόν κείμενο αποτελεί απόφαςη τησ Διοικοφςασ Επιτροπήσ του Τμήματοσ Δυτικήσ Μακεδονίασ 

του Τεχνικοφ Επιμελητηρίου Ελλάδασ, μετά από ςχετική ειςήγηςη των μελών που ορίςτηκαν για τη 

Μεταλιγνιτική Περίοδο του Τμήματοσ 

 

 

 

http://www.netl.doe.gov/about/index.htm
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Παράρτημα 1: Χρονοδιάγραμμα απόςυρςησ λιγνιτικών 

μονάδων 
 

 

Μνλάδα 

Καζαξή 

Γπλακηθόηεηα 

[MW] 

Ηκεξνκελία 

ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία 

 

Παιηά 

Ηκεξνκελία 

Απόζπξζεο 

Ηκεξνκελία 

Απόζπξζεο 

ζύκθσλα κε 

ην ζηόρν 20-

20-20 

Νέα 

Ηκεξνκελία 

Απόζπξζεο 

(ρσξίο 

αλαβάζκηζε) 

Σρόιηα 

Άγηνο Γεκήηξηνο 1 274,0* 1984 2028 2020 2020 Πεπιοπίζονηαι ζηιρ 32000 ώπερ 

λειηοςπγίαρ 2016-23 λόγω ηων 

πεπιοπιζμών ηων λιγνιηικών 

μονάδων (IPPC) (Καμινάδα 1: 

μονάδερ:1 & 2, Καμινάδα 2: 

μονάδερ:3 & 4) 

Άγηνο Γεκήηξηνο 2 274,0* 1984 2029 2020 2020 

Άγηνο Γεκήηξηνο 3 283,0* 1985 2030 2020 2020 

Άγηνο Γεκήηξηνο 4 283,0* 1986 2031 2020 2020 

Άγηνο Γεκήηξηνο 5 342,0 1997 2045 Μεηά ηο 2040 2040 
Υπόκεινηαι ζε διεπεύνηζη για 

αποθείωζη 

Ακύληαην 1 273,0* 1987 2031 2020 2020 
Πεπιοπίζονηαι ζηιρ 17500 ώπερ 

λειηοςπγίαρ 2016-23 (μονή 

καμινάδα) 
Ακύληαην 2 273,0* 1987 2032 2020 2020 

Μειίηε 289,0 2003 2048 Μεηά ηο 2040 Μεηά ηο 2040 

Καξδηά 1 275,0* 1975 2019 2019 2019 

Πεπιοπίζονηαι ζηιρ 17500 ώπερ 

λειηοςπγίαρ 2016-23 (ηέζζεπιρ 

ξεσωπιζηέρ καμινάδερ) 

Καξδηά 2 275,0* 1975 2020 2020 2020 

Καξδηά 3 280,0* 1980 2025 2020 2020 

Καξδηά 4 280,0* 1981 2026 2020 2020 

Πηνιεκαΐδα 1 64,0 1959 2013 2010 2010 

Πηνιεκαΐδα 2 116,0 1962 2013 2012 2012  

Πηνιεκαΐδα 3 116,0 1965 2013 2014 2014  

Πηνιεκαΐδα 4 274,0 1973 2017 2015 2015  

Ληπηόι 1 30,0 1959 2013 2012 2012  

Ληπηόι 2 8,0 1965 2013 2012 2012  

 

 


