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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση και η εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής στο
σηµαντικότερο ενεργειακό κέντρο της χώρας. ∆ιατυπώνεται η ανάγκη ορθολογικής χρήσης του λιγνίτη µε
σωστή διαχείριση των εκµεταλλεύσεων και εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών καύσης, που θα έχουν ως
αποτέλεσµα τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του ως κυρίαρχου καυσίµου στην ηλεκτροπαραγωγή
της χώρας, στα πλαίσια της απελευθερωµένης αγοράς ενέργειας. Τέλος, διατυπώνεται η ανάγκη
διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου και η προοπτική χρήσης του στην ηλεκτροπαραγωγή της ∆υτικής
Μακεδονίας.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας, τα επόµενα χρόνια θα καλύπτονται κατά το
µεγαλύτερο ποσοστό (92%) από ορυκτά καύσιµα, µε σηµαντική όµως διαφοροποίηση
της δοµής του ενεργειακού ισοζυγίου, λόγω της αναµενόµενης διείσδυσης του φυσικού
αερίου (6% το 2000, 17% το 2010, 19-21% το 2020) [1], [2] .
Η χρήση στερεών καυσίµων σε απόλυτα µεγέθη θα παραµείνει σε σταθερά επίπεδα
µέχρι το 2020. Η συµµετοχή τους όµως στο συνολικό ισοζύγιο θα µειωθεί σηµαντικά,
καθώς η αύξηση της ζήτησης θα καλυφθεί από φυσικό αέριο και ΑΠΕ.
Το µεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας θα καλύπτεται από
εισαγωγές (73,5% το 2020), µε το 95% από αυτές να αποτελούνται από πετρέλαιο και
φυσικό αέριο.
Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται ότι θα αυξάνεται µε ένα
µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 3% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000 - 2010, ενώ
ο ρυθµός αυτός πέφτει στο 2,5% κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας [2].
Οι αυξηµένες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια και ισχύ, από ότι φαίνεται θα καλυφθούν
κυρίως µε την εγκατάσταση νέων µονάδων συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό
αέριο. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των µονάδων της κατηγορίας αυτής,
προβλέπεται να αυξηθεί πέντε φορές κατά την περίοδο 2000 – 2020, για να φτάσει τα
5,8 GW το 2020. Συγκεκριµένα, οι µονάδες φυσικού αερίου θα καλύπτουν το 31% της
συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος το 2020, (∆ιάγραµµα 1) [1], [2].
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Αναφορικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σύµφωνα µε το σενάριο
αναφοράς του Ε.Σ.Κ.∆.Ε. [2] οι µονάδες φυσικού αερίου καλύπτουν περίπου το 28%
της συνολικής καθαρής παραγωγής ηλεκτρισµού το 2010, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει
στο 36% το 2020.Αυτή η σηµαντική διείσδυση του φυσικού αερίου στο Ελληνικό
σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής περιορίζει τη σχετική συµµετοχή των λιγνιτικών
µονάδων από 65% το έτος 2004, σε 47% το 2010 και σε 38% το 2020. Ωστόσο, σε
απόλυτες τιµές, η παραγόµενη από λιγνιτικούς σταθµούς ηλεκτρική ενέργεια αυξάνει
κατά 5,1% την περίοδο 2000 - 2020.
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∆ιάγραµµα 1. Συµµετοχή σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ,
ετών 1995 – 2030 (σενάριο αναφοράς), [1].
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οδηγούµαστε προς µια νέα ενεργειακή
εξάρτηση, δεδοµένου ότι η χώρα µας εισάγει φυσικό αέριο, κυρίως από την Ρωσία και
ένα µικρό µέρος από την Αλγερία. Η ενεργειακή αυτή εξάρτηση θέτει ένα όριο στην
χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, που όπως διατυπώθηκε και στο
παρελθόν δεν πρέπει να ξεπερνά το 25% της συνολικής. Πρακτική που έχει
υιοθετηθεί και από άλλες χώρες που τροφοδοτούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες,
δηλαδή κυρίως από ένα προµηθευτή, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία και η
Αυστρία. Φυσικά, η αξιοπιστία προµήθειας φυσικού αερίου θα ενισχυθεί µε τα νέα
δεδοµένα που έχουν προκύψει, αναφορικά µε τις διασυνοριακές συνδέσεις (Ιταλία,
Τουρκία) και θα προσφέρει τη δυνατότητα πιο εκτεταµένης χρήσης του στην
ηλεκτροπαραγωγή. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό, αποτελεί η ανταγωνιστική τιµή του
φυσικού αερίου, σε συνδυασµό µε την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών.
Μακροχρόνια, η τάση αύξησης των τιµών των υδρογονανθράκων, σε συνδυασµό µε
την βελτίωση των τεχνολογιών καθαρής καύσης άνθρακα, τη σταθερότητα των τιµών
του λιθάνθρακα, καθώς επίσης και στο ότι η χρήση του δεν δηµιουργεί ενεργειακή
εξάρτηση, καθιστά τις τεχνολογίες αυτές ανταγωνιστικές για µονάδες φορτίου βάσης.
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Εδώ, πρέπει να επισηµανθεί ότι είναι σκόπιµο να εξεταστεί η εισαγωγή και ο
λιθάνθρακας στο σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας ως εναλλακτική πηγή
ενεργειακού εφοδιασµού.
Τέλος, όσον αφορά τον λιγνίτη και τη σηµασία του στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας,
ως του µοναδικού εγχώριου καυσίµου, θα πρέπει να διατηρηθεί ο κυρίαρχος ρόλος
του, παραµένοντας σε υψηλά ποσοστά συµµετοχής του στην ηλεκτροπαραγωγή
της χώρας, σε σχέση µε τα άλλα καύσιµα, για την επόµενη εικοσαετία.

2.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

2.1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [3], [4]
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ο κύριος άξονας των ενεργειακών προγραµµάτων της
χώρας υπήρξε η αξιοποίηση του µοναδικού εγχώριου ενεργειακού πόρου, του λιγνίτη.
Τα αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής ήταν :
Η εξασφάλιση χαµηλής τιµής διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό
καταναλωτή.
Η αποφυγή εισαγόµενων καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού.
Η οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης στις περιοχές αξιοποίησης
του.
Η κάλυψη των θερµικών αναγκών των πόλεων Κοζάνης - Πτολεµαΐδας Αµυνταίου - Μεγαλόπολης.
Από την άλλη µεριά όµως, οι αυξανόµενες ανάγκες ζήτησης ηλεκτρικού ρεύµατος,
ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία είχαν σαν αποτέλεσµα την εντατική εκµετάλλευση
των Ορυχείων καθώς επίσης και στην εντατική λειτουργία των λιγνιτικών σταθµών της
περιοχής. Αυτό σε συνδυασµό µε την παλαιότητα των µονάδων και µε την µη
ορθολογική διαχείριση των λιγνιτικών κοιτασµάτων, διαµόρφωσε την παρούσα
κρίσιµη κατάσταση που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Αγώνας δρόµου για την εξασφάλιση της τροφοδοσίας των λειτουργουσών
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Αν και για τη φετινή χρονιά εκτιµάται η πλήρης κάλυψη των αναγκών, υπάρχουν
ενδείξεις ότι το πρόβληµα της έλλειψης λιγνίτη εµφανίζεται, σε µικρότερο ή
µεγαλύτερο βαθµό, τα επόµενα χρόνια. Σύµφωνα δε µε το υπάρχον Πρόγραµµα
Παραγωγής των Ορυχείων και απόσυρσης των Μονάδων ΑΗΣ, η έλλειψη
εµφανίζεται εντονότερη κατά την περίοδο 2010 – 2023, οπότε µε βάση τις
απαιτούµενες καταναλώσεις των λειτουργουσών µονάδων, προκύπτει, έλλειµµα
λιγνίτη της τάξης των 2-5 εκ. tn ετησίως.
Ανάπτυξη των Ορυχείων σε δυσµενέστερες σχέσεις εκµετάλλευσης. Τα
επόµενα χρόνια οι εκµεταλλεύσεις θα γίνονται σε µεγαλύτερα βάθη και η µέση
σχέση εκµετάλλευσής τους αναµένεται να διαµορφωθεί σε 1:4,5, συγκριτικά µε τις
µέχρι σήµερα σχέσεις, που κυµαίνονται µεταξύ 1:3,5 και 1:4.
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Χειροτέρευση της ποιότητας του λιγνίτη.
Η Κατώτερη Θερµογόνος Ικανότητα (ΚΘΙ) του λιγνίτη, ενώ τα τελευταία χρόνια
(2000 - 2004) κυµαίνονταν µεταξύ 1.200 - 1.400 Kcal/Kg, για τα επόµενα χρόνια
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα διαµορφωθεί µεταξύ 1.100 και 1.300 Kcal/Kg..
Βαθµοί απόδοσης των µονάδων σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.
Οι βαθµοί απόδοσης των µονάδων βρίσκονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα (28% 34%), ιδιαίτερα των παλαιότερων, σε σχέση µε τα διεθνή δεδοµένα που
επιτυγχάνουν οι νέες τεχνολογίες (38% - 43%).
∆ιαθεσιµότητες των µονάδων σε µέτρια επίπεδα.
Οι διαθεσιµότητες των µονάδων κυµαίνονται σε µέτρια επίπεδα, ιδιαίτερα των
παλαιότερων κυµαίνονται σε ποσοστά µέσων τιµών µεταξύ 75% - 85%, ενώ τα
διεθνή δεδοµένα διαθεσιµότητας είναι της τάξης 80% - 95%.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µετά την τριετία 2023 – 2025, στη ∆υτική
Μακεδονία αναµένεται µια εξαιρετικά δυσµενής εξέλιξη για την τοπική κοινωνία,
κύρια σε ότι αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας, αφού επέρχεται απότοµη µείωση
της λιγνιτικής παραγωγής (από 40-45 εκ. tn περιορίζεται στα 20-22 εκ. tn) και η οποία
συνοδεύεται µε την αντίστοιχη απόσυρση έξι µονάδων, συνολικής ισχύος 1.800MW [3],
[4]
.
Συνοψίζοντας, η εντατική εκµετάλλευση του λιγνίτη µέχρι σήµερα, ίσως ήταν ορθή και
επιβεβληµένη για διάφορους λόγους, η συνέχισή της όµως οδηγεί πολύ πιο γρήγορα
στην εξάντληση των σχετικά εύκολων και πλούσιων κοιτασµάτων και µε τον τρόπο
αυτό επιταχύνει την έλευση της µεταλιγνιτικής εποχής στην περιοχή της ∆υτικής
Μακεδονίας.
Ταυτόχρονα καταργεί την ασφάλεια τροφοδοσίας της επόµενης γενιάς και θέτει σε
νέες βάσεις το ερώτηµα: «δικαιούται µια γενιά να αξιοποιήσει όλα τα αποθέµατα λιγνίτη
και να καρπωθεί όλα τα οφέλη, χωρίς να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια τροφοδοσίας
της επόµενης γενιάς;». Η εποχή αυτή θα χαρακτηρίζεται από ένα βαθιά πληγωµένο
περιβάλλον, σηµαντική απώλεια των θέσεων εργασίας, και αποσταθεροποίηση του
κοινωνικού ιστού της περιοχής.

2.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σύµφωνα µε την νέα τάξη πραγµάτων που διαµορφώνεται στην ολοένα και πιο
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας και από τις νέες οδηγίες και δεσµεύσεις της Ε.Ε
(Οδηγία 2001/80, Πρωτόκολλο Κιότο) για µείωση των εκποµπών από την
ηλεκτροπαραγωγή, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων για την
διατήρηση του λιγνίτη ως κυρίαρχου εθνικού καυσίµου. Κατά το ΤΕΕ/Τ∆Μ, τα
µέτρα αυτά θα πρέπει είναι:
1. Η ορθολογική διαχείριση του συνόλου των λιγνιτικών κοιτασµάτων της
περιοχής.
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Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η εκµετάλλευση των λιγνιτικών αποθεµάτων κατά
το µεγαλύτερο µέρος τους έγινε και συνεχίζει να γίνεται κατά τρόπο εντατικό, δεν
αξιοποιεί στο µεγαλύτερο βαθµό το ενεργειακό περιεχόµενο του λιγνίτη και έχει
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη επικαιροποιηµένης αξιολόγησης των
λιγνιτικών αποθεµάτων της περιοχής και επανασχεδιασµού των λιγνιτικών
εκµεταλλεύσεων για τα επόµενα χρόνια, έτσι ώστε να γίνει οµαλότερη η
εξάντληση των κοιτασµάτων. Αυτό προϋποθέτει να γίνουν οι απαιτούµενες
τεχνικοοικονοµικές µελέτες και να παρθούν οι ενδεδειγµένες αποφάσεις για την
ορθολογική διαχείριση του συνόλου της λιγνιτικής δραστηριότητας.
2. Η εκτίµηση του πραγµατικού κόστους της λιγνιτικής κιλοβατώρας.
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα του λιγνίτη ως προς το κόστος της παραγόµενης
κιλοβατώρας σε σχέση µε τα άλλα καύσιµα θα πρέπει να επανεξεταστεί αφού
συνεκτιµηθούν και οι παρακάτω παράγοντες:
• Ο επικείµενος να επιβληθεί, φόρος εκποµπών CO2 (όπως η εφαρµογή του
Πρωτοκόλλου του Κιότο προβλέπει από 16.02.2005, καθώς και του
Ε.Σ.Κ.∆.Ε., για την περίοδο µετά το 2007).
• Το λεγόµενο εξωτερικό - περιβαλλοντικό κόστος, όπως αυτό προσδιορίζεται
από τα επιµέρους κόστη ουσιαστικής αποκατάστασης των εδαφών
(αποθέσεων), βελτίωσης και εµπλουτισµού του υδροφόρου ορίζοντα κλπ.
• Ο ήδη διατιθέµενος Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) ως ανταποδοτικό
τέλος της ∆ΕΗ προς την τοπική κοινωνία, που πιθανότατα στο µέλλον µπορεί
να αυξηθεί.
• Το πιθανό να επιβληθεί, τέλος εξόρυξης ή εξάντλησης του λιγνίτη από τις
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, ενόψει µάλιστα της απαίτησης των
ανταγωνιστών, για την κατάργηση του προνοµίου της «δωρεάν» χρήσης του
λιγνίτη από τη ∆ΕΗ.
3. Η αύξηση του βαθµού απόδοσης των υφιστάµενων µονάδων.
Ο βαθµός απόδοσης των λιγνιτικών µονάδων είναι της τάξεως των 26 έως 34%
(αντί του 38 έως 43% που επιτυγχάνουν οι νέες τεχνολογίες). Η γήρανση των
λιγνιτικών µονάδων έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση από το βέλτιστο σηµείο
λειτουργίας και τη συνεχή µείωση του βαθµού απόδοσης. Συνεπώς, καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισµού των µονάδων, σύµφωνα µε τις διεθνείς
πρακτικές όπως είναι:
• Η µικτή καύση λιγνίτη - λιθάνθρακα, σε ποσοστό 3-5%.
• Η εφαρµογή συµπαραγωγικής προξήρανσης, σε όσες µονάδες είναι εφικτό.
• Οι αναβαθµίσεις σε σηµαντικά τµήµατα εξοπλισµού των µονάδων (πύργοι
ψύξης, στρόβιλοι, λέβητες, γεννήτριες).
• Η εφαρµογή µεθόδων οµογενοποίησης λιγνίτη.
• Η συνδυασµένη χρήση λιγνίτη µε φυσικό αέριο (όπως αναλύεται παρακάτω).
4. Η ανάπτυξη νεώτερων τεχνολογιών λιγνίτη σε νέες µονάδες.
Στην οποιαδήποτε νέα λιγνιτική µονάδα που θα κατασκευαστεί, να εντάσσονται οι
νεώτερες τεχνολογίες, όπως ενδεικτικά η συµβατική τεχνολογία µε εστία
κονιοποιηµένου καυσίµου, έχοντας λέβητες µε υπερκρίσιµα λειτουργικά
χαρακτηριστικά και µε υψηλό βαθµό απόδοσης π.χ. η µονάδα Κ του Γερµανικού
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Σταθµού Niederaussen ισχύος 900 MWe και µε βαθµό απόδοσης που φτάνει το
43%, µε τεχνολογία που επιτρέπει και χαµηλές εκποµπές CO2 [8].
2.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ, ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση της ∆ΕΗ (στα πλαίσια του Ν. 3175/03) για
κατασκευή νέας λιγνιτικής µονάδας 400MW στη ∆υτική Μακεδονία, το ΤΕΕ/Τ∆Μ
επισηµαίνει τους παρακάτω παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη,
προκειµένου να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος:
1. Χωροθέτηση Μονάδας
Η χωροθέτηση της νέας µονάδας να επιλεγεί, αφού γίνουν αναλυτικές
τεχνοοικονοµικές µελέτες, έτσι ώστε να υπάρχουν τα λιγότερα προβλήµατα στο
µέλλον από τη λειτουργία της, είτε από την κατασκευή της πάνω σε λιγνιτικά
κοιτάσµατα, είτε από την εγκατάστασή της κοντά σε παρακείµενους οικισµούς,
καθώς επίσης να εξασφαλίζεται η επάρκεια τροφοδότησης της µε νερό ψύξης.
2. Σχεδιασµός Μονάδας
Η τεχνολογία που θα επιλεγεί για τη νέα µονάδα να είναι η κατά το δυνατόν πλέον
σύγχρονη και κατάλληλη για το καύσιµο που θα επιλεγεί (ξυλίτης ή λιγνίτης) και
µε τις πιο σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Επίσης, σε ότι αφορά την
ποιότητα του καυσίµου τροφοδοσίας, οι προδιαγραφές του να κυµαίνονται στο
χαµηλότερο εύρος τιµών της κατώτερης θερµογόνου ικανότητάς του.
Συνεπώς, µετά την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών, η θέση της νέας µονάδας όπως
αναφέρεται και στις πρόσφατες θέσεις του ΤΕΕ/Τ∆Μ [4], µπορεί να προσδιοριστεί:
i)

είτε ως 3η µονάδα εντός του ΑΗΣ Αµυνταίου, σταθµός που διαθέτει σχετικές
υποδοµές για την κατασκευή µιας ακόµη µονάδας, αλλά και όπου είναι
εξασφαλισµένη η ύπαρξη νερού ψύξης.

ii) είτε ως 2η µονάδα εντός του ΑΗΣ Μελίτης, όπου υφίστανται ακόµη πιο
σύγχρονες υποδοµές για την κατασκευή της, µε την προϋπόθεση όµως να
διασφαλιστεί η επάρκεια και η τροφοδοσία νερού για την ψύξη της, πρόβληµα που
υπάρχει ακόµη και σήµερα για την 1η µονάδα.
Εδώ κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι, θα πρέπει να διερευνηθεί η παράταση
διάρκειας ζωής του ΑΗΣ Αµυνταίου κατά 10-15 χρόνια, σε σχέση µε την
προγραµµατιζόµενη πρόωρη συγκριτικά, απόσυρσή του.
Επίσης, µελλοντικά είναι δυνατή η στήριξη νέας λιγνιτικής µονάδας στο λεκανοπέδιο
Εορδαίας, εφόσον γίνει η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος που βρίσκεται κάτω από τον
οικισµό του Προαστίου, καθώς και εκείνου που βρίσκεται κάτω από τις βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις των ΑΗΣ ΛΚ∆Μ και ΑΗΣ Πτολεµαΐδας [4]. Είναι ευνόητο όµως ότι µια
τέτοια απόφαση, εξαρτάται σηµαντικά από τον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της
χώρας, ενώ επηρεάζεται καθοριστικά και από το βαθµό αποδοχής της τοπικής
κοινωνίας.
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2.4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σχετικά µε το θέµα της αξιοποίησης φυσικού αερίου (Φ.Α.) στη ηλεκτροπαραγωγή της
∆υτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιοχή µας δεν θα πρέπει να µείνει
έξω από τους εθνικούς σχεδιασµούς των µελλοντικών επεκτάσεων των δικτύων
Φ.Α., ενόψει µάλιστα των σχεδιαζόµενων διασυνδέσεων των αγωγών Φ.Α. Τουρκίας Ελλάδας - Ιταλίας και ∆υτικών Βαλκανίων µε Κεντρική Ευρώπη.
Ήδη από το 1995, το ΤΕΕ/Τ∆Μ, µετά από σχετική διεθνή ηµερίδα που είχε
διοργανώσει και Επιστηµονική Επιτροπή που είχε συγκροτήσει, πρότεινε να
εξεταστούν οι παρακάτω λύσεις, για τη δυνατότητα χρήσης του Φ.Α. στην
ηλεκτροπαραγωγή [5], [6]:
• Χρησιµοποίηση του Φ.Α. ως καύσιµου για την εκκίνηση και στήριξη της καύσης
του λιγνίτη, µε ταυτόχρονη υποκατάσταση του ρυπογόνου πετρελαίου diesel.
• Μικτή καύση Φ.Α. και λιγνίτη σε ποσοστό περίπου 15-20% στους υπάρχοντες
λέβητες λιγνίτη, για την αύξηση της διαθεσιµότητας των µονάδων
• Μερική υποκατάσταση λιγνίτη, σε περίπτωση περιβαλλοντικών επεισοδίων
• Προένταξη αεριοστροβίλου (Α/Σ) µε καύσιµο Φ.Α., σε συνδυασµό µε το κύκλωµα
ατµοστροβίλου των µονάδων (εξέταση που πρέπει να γίνει για τους πιο νέους
σταθµούς της περιοχής).
Είναι προφανές ότι, εφόσον διέλθει τελικά ο αγωγός Φ.Α. από τη ∆υτική Μακεδονία,
οι παραπάνω προτάσεις θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά µε βάση τεχνοοικονοµικές
µελέτες καθώς και µε πιλοτική εφαρµογή σε µια από τις υφιστάµενες λιγνιτικές
µονάδες, προκειµένου η χρήση του Φ.Α. :
Να αποτελέσει τον δεύτερο (2ο) σηµαντικό πόλο ανάπτυξης στην περιοχή, ως
πόλος παράλληλος και συµπληρωµατικός του λιγνίτη.
Να βοηθήσει µακροπρόθεσµα σε µια πιο ορθολογική και διαχρονική
αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασµάτων της Περιφέρειάς µας.

3.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Η µακροχρόνια εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων στην περιοχή της ∆υτικής
Μακεδονίας, έχει δηµιουργήσει δυσεπίλυτα περιβαλλοντικά προβλήµατα που
πρέπει πλέον να αντιµετωπιστούν µε τη δέουσα σοβαρότητα και ευθύνη, τόσο από
την Πολιτεία, όσο και από τη ∆ΕΗ Α.Ε.. Συγκεκριµένα, η περιοχή έχει επιβαρυνθεί
στους παρακάτω τοµείς:
1. Αποκατάσταση εδαφών
Η εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως
καταστροφή της συνέχειας των γεωλογικών επιφανειών, του ανάγλυφου του
εδάφους καθώς επίσης και των εδαφών που δηµιουργήθηκαν µε φυσικές
διαδικασίες.
Για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών πρέπει να εφαρµοστούν οι
περιβαλλοντικοί όροι των ορυχείων, να γίνουν ολοκληρωµένες µελέτες
αποκατάστασης των εδαφών και ανάπλασης των τελικών επιφανειών, µε
συγκεκριµένα προγράµµατα και χρονοδιαγράµµατα. Στόχος αυτών θα είναι, η
δηµιουργία νέων οικισµών, πάρκων, χώρων αναψυχής, νέων δασών κλπ που θα
αποτελέσουν παράλληλα και µοχλό ανάπτυξης της περιοχής κατά τη µεταλιγνιτική
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περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική (1/3 δάση, 1/3 λίµνες, 1/3
καλλιέργειες) και να αυξηθεί ο ρυθµός αποκατάστασης.
2. Υδροφόροι ορίζοντες
Οι τρεις βασικοί υδροφορείς της περιοχής, (λεκάνη Νοτίου Πεδίου, Πτολεµαΐδας Βεγορίτιδας, Αµυνταίου), απειλούνται µε καταστροφή εξαιτίας της εξορυκτικής
δραστηριότητας και λόγω των υψηλών απαιτήσεων των σταθµών, σε νερό ψύξης.
Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να γίνει άµεσα εµπλουτισµός των υπογείων
υδροφορέων, όπως υποδεικνύουν σχετικές µελέτες. Επίσης, πρέπει να τηρηθούν οι
περιβαλλοντικοί όροι, τόσο των Σταθµών, όσο και των Ορυχείων, καθώς και να
διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Πολιτείας.
3. Ατµοσφαιρική Ρύπανση
Πηγές του προβλήµατος είναι, τόσο η λειτουργία των σταθµών της περιοχής, όσο
και ο τρόπος εκµετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασµάτων (επιφανειακή εξόρυξη).
Συγκεκριµένα, αυξηµένη ατµοσφαιρική ρύπανση προκαλείται από το σύστηµα
µεταφοράς ανοιχτών ταινιοδρόµων και την µεγάλη διακίνηση µαζών µε χρήση
φορτηγών στα ορυχεία, καθώς επίσης και από τις αυξηµένες εκποµπές ρύπων των
σταθµών.
Προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων µπορούν να είναι οι
παρακάτω:
• Βελτίωση του τρόπου διακίνησης λιγνίτη & τέφρας (π.χ. εγκατάσταση
κλειστών ταινιόδροµων στα Ορυχεία κ.ά.).
• Αποτελεσµατική συντήρηση των ηλεκτροστατικών φίλτρων (Η/Φ) των
µονάδων, προκειµένου να διατηρηθεί ο βαθµός απόδοσης αυτών.
• Αντικατάσταση όλων των παλαιών Η/Φ.
• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του δικτύου µέτρησης ατµοσφαιρικής
ρύπανσης της ∆ΕΗ και εφαρµογή προγνωστικών µοντέλων µε στόχο την
πρόληψη επεισοδίων ρύπανσης.
• Εναρµόνιση και εφαρµογή των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών.
• Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των ΜΠΕ σε ορυχεία και σταθµούς.
• Ορθολογική διαχείριση της τέφρας και αξιοποίησή της, σε πρώτη φάση, στο
σκυρόδεµα και στην οδοποιία (Πρόταση ΤΕΕ - Σχέδιο Εθνικών προδιαγραφών
για την αξιοποίηση της τέφρας - ΤΕΕ/Τ∆Μ 2004).

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο λιγνίτης θα πρέπει και στο µέλλον να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο του,
στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας.
Η αυξανόµενη διείσδυση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της
χώρας δεν πρέπει να δηµιουργήσει µια νέα ενεργειακή εξάρτηση καθιστώντας
επισφαλή τον ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας.
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Η εντατική εκµετάλλευση του λιγνίτη οδηγεί στην πρόωρη έλευση της
µεταλιγνιτικής περιόδου στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας, µε σοβαρές
κοινωνικές συνέπειες.
Οι µελέτες εκµετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασµάτων της περιοχής θα
πρέπει να διασφαλίσουν την ελεγχόµενη-σταδιακή µετάβαση στην
µεταλιγνιτική περίοδο προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρότατες κοινωνικές
συνέπειες.
Η ∆υτική Μακεδονία δεν θα πρέπει να µείνει έξω από την µελλοντική
επέκταση των αγωγών Φ.Α. έτσι ώστε αυτό να αποτελέσει τον δεύτερο
σηµαντικό πόλο ανάπτυξης στην περιοχή, ως πόλος παράλληλος και
συµπληρωµατικός του λιγνίτη.
Η προστασία και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος πρέπει επιτέλους να
αντιµετωπιστούν µε την δέουσα σοβαρότητα και ευθύνη τόσο από την
Πολιτεία όσο και από τη ∆ΕΗ Α.Ε..
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