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: Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας

Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία της η Μονάδα ΙΙΙ του
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ισχύος 125 MW, η οποία υπηρέτησε τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας
μέχρι το τέλος του 2014, όταν υπέστη ζημιές που την κατέστησαν μη λειτουργική από
πυρκαγιά στην Μονάδα IV του ατμοηλεκτρικού σταθμού. Σύμφωνα με ανακοινώσεις
της ΔΕΗ Α.Ε., η απόσυρση της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας είχε προγραμματισθεί
μέχρι το τέλος του 2015.
Η μονάδα αυτή είχε επίσης μετασκευαστεί για την κάλυψη φορτίων τηλεθέρμανσης για
την πόλη της Πτολεμαΐδας αποδίδοντας θερμική ισχύ έως 50 MWth. Η παροχή
τηλεθέρμανσης στη πόλη της Πτολεμαΐδας μετά τηn παύση λειτουργίας της Μονάδας
ΙΙΙ, προβλέφτηκε να πραγματοποιείται από τις μονάδες III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς,
ονομαστικής θερμικής ισχύος 50 MWth έκαστη. Για τον λόγο αυτό υπήρξε σύνδεση του
δικτύου τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς και υπάρχει τροφοδοσία της πόλης από το
2012.
Παρά τον αρχικό σχεδιασμό, η αίτηση της ελληνικής πολιτείας και των τοπικών αρχών
και φορέων επικεντρώνεται στην επαναλειτουργία της Μονάδας ΙΙΙ, μεταξύ άλλων και
για να εξασφαλιστούν δυνατότητες εφεδρείας στο σύστημα τηλεθέρμανσης της πόλης
της Πτολεμαΐδας. Τα κύρια ερωτήματα που εγείρονται θεωρούμε ότι είναι τα ακόλουθα:




Ποιες οι επιπτώσεις από την συνέχιση λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδα ΙΙΙ ;
Είναι αναγκαία η λειτουργία της για την εξασφάλιση της κάλυψης θερμικού
φορτίου της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας ;
Ποια η μακροχρόνια και βιώσιμη επιλογή για την αύξηση της εφεδρείας του
συστήματος τηλεθέρμανσης ;

Η προσέγγιση για την αξιολόγηση της επαναλειτουργίας της Μονάδας ΙΙΙ στηρίζεται
κατ΄ αρχάς στην περιβαλλοντική επίδοση της. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε
σύγκριση των ειδικών εκπομπών των συμβατικών ρύπων της, σε σχέση με τις
υπόλοιπες εν λειτουργία μονάδες του βόρειου συστήματος. Οι ειδικές εκπομπές
προκύπτουν από το ετήσιο σύνολο εκπομπής κάθε ρύπου, ως προς το καύσιμο που
καταναλώθηκε, ενσωματώνοντας έτσι τις διαφορές ως προς την ποιότητα καυσίμου,
τον βαθμό απόδοσης της μονάδας και την σχέση ηλεκτροπαραγωγής ως προς την
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θερμική ενέργεια τηλεθέρμανσης όπου αυτή υφίσταται.
δημοσιευμένα στοιχεία του EMISSION INVENTORY της ΕΕA1.

Χρησιμοποιήθηκαν

1

European Environmental Agency : File: LCP_EMISSIONS_INVENTORY_2010-2011-2012_update.xls,
LCP Emission Summaries 2013
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Προκύπτει ότι οι ειδικές εκπομπές της Μονάδας ΙΙΙ της Πτολεμαΐδας κυμάνθηκαν κάτω
του μέσου όρου των εν λειτουργία μονάδων ως προς τις εκπομπές SO2 και ΝΟΧ, ενώ
υπερέβαιναν σημαντικά αυτές των σωματιδίων.
Για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της παραγόμενης θερμικής MWh
τηλεθέρμανσης πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς
και αυτής του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Για την περίπτωση του ΑΗΣ Καρδιάς ελήφθη μέσος
όρος ηλεκτρικού βαθμού απόδοσης των ετών 2010-2011, ενώ για την Μονάδα της
Πτολεμαΐδας ΙΙΙ εξετάσθηκε εύρος τιμών. Ως προς τις ειδικές εκπομπές ελήφθη μέσος
όρος για την περίοδο 2010 – 2013.
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Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, προκύπτει ότι η παραγωγή θερμικής ενέργειας από
την Μονάδα ΙΙΙ της Πτολεμαΐδας οδηγεί σε 10πλάσια εκπομπή σωματιδίων, αυξημένες
εκπομπές SO2 άνω του 20% ενώ οι εκπομπές NOx θα μειωθούν κατά 15% σε σύγκριση
με την αυτή των μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα ΙΙΙ οδηγεί σε
αυξημένη κατανάλωση καυσίμου της τάξης του 8.5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
ηλεκτροπαραγωγή από τον ΑΗΣ Καρδιάς, ενώ είναι άνω του 25% στην περίπτωση της
αξιοποίησης του καυσίμου αυτού στην νέα μονάδα Πτολεμαΐδα IV. Συνεπώς, η χρήση
πεπαλαιωμένων μονάδων οδηγεί στην μείωση του χρονικού ορίζοντα αξιοποίησης των
υφιστάμενων αποθεμάτων λιγνίτη.
Ως προς την αναγκαιότητα της λειτουργίας της Μονάδας Πτολεμαΐδα ΙΙΙ για την κάλυψη
βασικού φορτίου, πρέπει να γίνει αναφορά στον Σχεδιασμό για την Επίτευξη των
Στόχων του 20-20-20: ΑΠΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Επιτροπή 20-20-20 (Ιούνιος 2010) στον προγραμματισμό απόσυρσης
μονάδων του οποίου, ήταν ενταγμένη η Πτολεμαΐδα ΙΙΙ για το 2014 και η Πτολεμαΐδα IV
για το 2015. Αντίστοιχα στην μελέτη επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2013 – 2020
που συνέταξε τον Οκτώβριο 2013 ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) η απόσυρση της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ εξετάσθηκε για το 2015 και της
Πτολεμαΐδας IV για το 2017 ή το 2016, ενώ η ένταξη της Πτολεμαΐδας V προβλεπόταν
για το 2019.
Στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού απόσυρσης της μονάδας Πτολεμαΐδα ΙΙΙ, ήταν
σαφής η δημιουργία ελλείματος εφεδρείας για την περίοδο από το 2015 μέχρι την
έναρξη της νέας λιγνιτικής μονάδας στην περιοχή. Επιπροσθέτως η ένταξη των
μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς, που τροφοδοτούν σήμερα την τηλεθέρμανση, στον
περιορισμό ωρών λειτουργίας (17500 ώρες κατά την περίοδο 2016 – 2023), δύναται να
δημιουργήσουν περαιτέρω πρόβλημα στην επάρκεια κάλυψης των φορτίων
τηλεθέρμανσης, ιδίως δε εάν καθυστερήσει η κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδας V.
Η υποστήριξη του συστήματος τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας με την ένταξη
πρόσθετου θερμοδοχείου ισχύος 25 MWth καθώς και η αναβάθμιση παροχής
θερμότητας από τον ΑΗΣ Καρδιάς κατά 10 – 20 MWth, είναι έργα που κρίνεται ότι θα
έπρεπε να είχε δρομολογηθεί η κατασκευή τους ή ακόμα και να είχαν ολοκληρωθεί. Με
το πρίσμα της άμεσης υλοποίησης των έργων αυτών, θα πρέπει να εξετασθεί η
αναγκαιότητα της απαίτησης συμπληρωματικής ισχύος βάσης πέραν του ΑΗΣ Καρδιάς
και ποια θα ήταν η πραγματική απαίτηση επικουρικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ
που να δικαιολογεί την συνέχιση λειτουργίας της.
Τα παραπάνω δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια τροφοδοσίας σε περίπτωση πολύωρης
βλάβης του ΑΗΣ Καρδιάς. Η λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης στηριζόμενη σε
μοναδικό προμηθευτή, γεγονός που αναμένεται να συνεχισθεί και με την
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αντικατάσταση του ΑΗΣ Καρδιάς από την νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V θα δημιουργεί και
σήμερα και στο μέλλον την απαίτηση πρόσθετων δυνατοτήτων εφεδρείας.
Τεχνολογικές επιλογές που αφορούν την δυνατότητα σύνδεσης των δικτύων
τηλεθέρμανσης Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, την υποστήριξη του συστήματος από λέβητα
βιομάζας ή/και την αναβάθμιση μονάδων που θα μπορούν με τεχνο-οικονομικά και
περιβαλλοντικά συμβατούς τρόπους να εξυπηρετήσουν μακροπρόθεσμα την
τηλεθέρμανση θα πρέπει να εξετασθούν, καθώς επίσης και η χρήση ξηρού λιγνίτη ή/και
μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης με καύσιμο το
φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες από την διέλευση του αγωγού TΑΡ
από τη περιοχή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η λειτουργία της Μονάδας Πτολεμαΐδα ΙΙΙ, οδηγεί σε
δυσμενέστερα αποτελέσματα, τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και ενεργειακά, σε σύγκριση
με την τροφοδότησης της τηλεθέρμανσης από τον ΑΗΣ Καρδιάς. Επιπροσθέτως, η
αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της θα πρέπει να εξετασθεί έχοντας λάβει υπόψη τις
δυνατότητες αναβάθμισης του συστήματος τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας. Τέλος,
θεωρώντας ότι η εξ’ ανάγκης παραμονή σε λειτουργία παλαιών μονάδων για την
κάλυψη περιπτώσεων πολύωρων βλαβών δεν αποτελεί βιώσιμη λύση, προτείνεται η
άμεση εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού με βάθος 20ετίας που θα προκύψει από την
συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων (ΔΕΗ ΑΕ, τηλεθερμάνσεις). Με τον τρόπο αυτό
θα καταγραφούν οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες βιώσιμων βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων λύσεων, που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της
τηλεθέρμανσης στην περιοχή, την αποτίμηση του απαιτούμενου κόστους, τις
δυνατότητες χρηματοδότησης και τις αντίστοιχες απαιτήσεις σε χρηματοροές καθώς
και την απόσβεση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.
Σκουρλέτης Παναγιώτης
2. Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Καρυπίδης Θεόδωρος
3. Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
Παναγιωτίδου Ελισσάβετ

–

Περιβάλλοντος

και

Μεταφορών,

κα.

4. Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, Αντιπεριφερειάρχης κ. Πλακεντάς Παναγιώτης
5. ΔΕΗ Α.Ε.
6. Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε., κ. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ
7. Διευθυντής Κλάδου Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας, κ. Παπαβραμίδης Δημήτριος
8. Διευθυντής Κλάδου Α.Η.Σ. Καρδιάς, κ. Τσίγκας Βασίλειος
9. Δήμος Εορδαίας, Δήμαρχος κ. Ζαμανίδης Σάββας
10. Δήμος Κοζάνης. Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης Ελευθέριος
11. Δήμος Αμυνταίου, Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος
12. Δ.Ε.ΤΗ.Πτολεμαϊδας
13. ΔΕΥΑ Κοζάνης
14. ΔΕΤΕΠ Αμυνταίου
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