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INVESTING  IN  ENERGY _ 2015 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ 

H  ΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
 
Η Ενέργεια (παραγωγή και χρήση) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Σήμερα βρισκόμαστε 
παγκοσμίως στις αρχές της "ενεργειακής επανάστασης", που θα 
μπορούσε να αξιολογηθεί ως ισάξια της “βιομηχανικής επανάστασης” 
του 19ου αιώνα.  

Από στοιχεία του 2014, το ελληνικό ενεργειακό μείγμα προέρχεται: 
(45%) από την εκμετάλλευση εγχώριου λιγνίτη, (16%) από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), (13%) από σταθμούς χρήσης φυσικού αερίου, 
(8%) από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και (17%) από εισαγωγές. Στα 
νησιά, (81%) της τοπικής ενέργειας παράγεται από μαζούτ και ντίζελ. 

Η κατεύθυνση που δίνει η σημερινή κυβέρνηση στην ενεργειακή 
πολιτική για τα επόμενα 30-40 έτη, με την απόφαση ίδρυσης νέας 
λιγνιτικής μονάδας ‘’Πτολεμαΐδα-5’’, αξίας 1,4 δις Ευρώ, είναι πολλαπλά 
επικίνδυνη για την ίδια τη χώρα αλλά και για την θέση της στην Ε.Ε. Η 
αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα και η 
αντικατάσταση του συνόλου των ενεργειακών πηγών που εκπέμπουν 
CO2 με ΑΠΕ μέχρι το 2050 είναι σαφείς στόχοι της Ε.Ε., αλλά και η 
μόνη λογική επιλογή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεχόμενη απόφαση της 
ελληνικής κυβέρνησης να κατασκευάσει νέο λιγνιτικό σταθμό κινείται 
σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. 
 
Οι αποφάσεις της Ε.Ε. έχουν καταστήσει σαφές, ότι οι τιμές στο 
σύστημα εμπορίας ρύπων θα βαίνουν αυξανόμενες και σύντομα το 
κόστος του φυσικού αερίου θα είναι πιο συμφέρον από τον λιγνίτη της 
Πτολεμαΐδας. Υπολογισμοί της ΔΕΗ δείχνουν ότι για κόστος CO2 στα 
30 ευρώ τον τόνο (τιμή το 2025), η Πτολεμαΐδα-5 θα εκτοπίζεται από 
μονάδες φυσικού αερίου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σαν 
αποτέλεσμα η νέα μονάδα θα έχει πολύ λιγότερες ώρες λειτουργίας από 
τις σχεδιαζόμενες 7000 ώρες/έτος, σύμφωνα με τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και άρα λιγότερα έσοδα.  
 
Τις οικονομικές δυσκολίες της νέας μονάδας επιβεβαιώνει η υιοθέτηση 
απο τον υπουργό κ. Σκουρλέτη, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της 
νέας κυβέρνησης, της πρότασης της ΔΕΗ για αίτημα εξαίρεσης της 
Ελλάδας από την υποχρέωση δημοπρασίας του συνόλου των 
δικαιωμάτων εκπομπών στον ηλεκτρισμό. Μια τέτοια εξαίρεση είναι 
πολύ δύσκολο - αν οχι αδύνατον - να γίνει αποδεκτή, καθώς αντιβαίνει 
στο πνεύμα της ευρωπαϊκης νομοθεσίας. Πέραν όμως αυτού, η 
εξαίρεση, συνεπάγεται αντίστοιχη απώλεια για το δημόσιο, που θα 
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διαθέτει δωρεάν αντί να δημοπρατεί τα δικαιώματα. Θα κληθεί λοιπόν 
η ελληνική κυβέρνηση, μαζί με το αίτημα, να βρεί άλλη μία δέσμη 
ισοδυνάμων που θα καλύπτει την απώλεια εσόδων. 
 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λιγνίτη 
είναι ιδιαίτερα υψηλή λόγω της χαμηλής ποιότητας του καυσίμου και 
της μεγάλης παραγωγής. Αυτό συνεπάγεται προβλήματα υγείας για 
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ρύπανση του περιβάλλοντος 
με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στην απόδοση από καλλιέργειες 
και δασοπονία. 
 
Σε κάθε περίπτωση η εποχή του λιγνίτη για τη Δυτ. Μακεδονία είναι 
ήδη σε ύφεση και οδεύει προς το τέλος της. Επείγει να δοθεί στήριξη 
της τοπικής κοινωνίας με κίνητρα που να διευκολύνουν την ομαλή 
μετάβαση της περιοχής στη μετά-λιγνίτη εποχή αξιοποιώντας τα 
στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως οι υποδομές (οδικές, 
σιδηροδρομικές, ενεργειακές), το έμπειρο τεχνικό εργατικό δυναμικό, 
σημαντικές εκτάσεις προς αποκατάσταση, κλπ. Σε ό,τι αφορά στην 
απασχόληση του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού, η περιοχή της 
Δυτ. Μακεδονίας θα μπορούσε να γίνει το κέντρο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ανάπτυξη – κατασκευή – εγκατάσταση), στο πλαίσιο μιας 
επιθετικής πολιτικής ανάπτυξης των ΑΠΕ.  
 
Οι τεχνολογίες ΑΠΕ εξελίσσονται ραγδαία, αυξάνοντας την 
αποδοτικότητα και μειώνοντας τα κόστη. Ήδη αιολική, βιομάζα και 
υδροηλεκτρική είναι σε επίπεδο ίσο ή και φθηνότερο από τις 
περισσότερες συμβατικές πηγές και τα φ/β πλησιάζουν γρήγορα. 
Παράλληλα με αυτές εξελίσσονται εξίσου γρήγορα και συνοδευτικές 
τεχνολογίες, όπως της αποθήκευσης με μπαταρίες, ελέγχου των 
δικτύων και διαχείρισης της ζήτησης. 
 
Έκθεση του Bloomberg New Energy Finance παραθέτει προβλέψεις για 
την πορεία του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αναλυτές του 
BNEF εντοπίζουν ότι:  
 

"οι επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια θα εκτοξευτούν στα 3,7 τρισ. 
δολάρια έως το 2040, τόσο για τα φωτοβολταϊκά μικρής 

κλίμακας, όσο και για τα μεγάλα και πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά 
πάρκα των εκατοντάδων Μεγαβάτ, χάρη στο συνεχώς μειούμενο 

κόστος της τεχνολογίας.  
 

Η ηλεκτροπαραγωγή μέσω ανεμογεννητριών πλησιάζει το βέλτιστο και 
έχει ήδη ρίξει το κόστος της κιλοβατώρας κάτω από αυτό των ορυκτών 
καυσίμων. Η Αιολική ενέργεια προβλέπεται να καλύψει το (30-40)% 
των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως. 
 
Σημαντικά βήματα έχουν γίνει στην αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων 
ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες λιθίου και "Vanadium flow". Νέες 
έρευνες αναδεικνύουν και άλλα υλικά, όπως το γραφένιο τζελ, με 
ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης. Μέσα στην επόμενη   
10-ετία, η διαθεσιμότητα τέτοιων συστημάτων θα κάνει εφικτή την 
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αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και μεγάλων ηλιακών και 
αιολικών πάρκων και θα προσφέρει συνεχή ενέργεια σε μη-
διασυνδεδεμένες περιοχές και οικιστικά κέντρα εξ' ολοκλήρου 
τροφοδοτούμενα με ΑΠΕ .  
 
Ακόμη, η εξοικόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς με «έξυπνα 
κτήρια», νέες τεχνολογίες στη βιομηχανία, αποκλειστική χρήση 
λαμπτήρων LED, κλπ, είναι απαραίτητη και θα ελαφρύνει το 
απαιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο και την αντίστοιχη παραγωγή. 
 
Η ενεργειακή ασφάλεια, εν γένει, είναι θέμα υπαρκτό που απασχολεί 
ολόκληρη την ΕΕ και γι’ αυτό έχει τεθεί ως ένας από τους βασικούς 
άξονες της ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης. Συνεπώς η Ελλάδα δε θα 
χρειαστεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτόν τον κίνδυνο, αν υπάρξει.  
 
Η ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική οδεύει σταθερά προς 
τις ΑΠΕ και προβλέπει τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων προς 
επίτευξη του στόχου αυτού. Υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες ότι μετά τη 
σύνοδο για το κλίμα (COP) στο Παρίσι το Δεκέμβριο, η πορεία αυτή θα 
επιταχυνθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν η Ελλάδα επιμείνει στο λιγνίτη, 
όχι μόνο δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτήν την αναπτυξιακή 
δυναμική, αλλά θα καταστεί ταυτόχρονα ανίκανη να επιτύχει τους 
κλιματικούς στόχους και θα επωμιστεί επιπλέον αντισταθμιστικό 
κόστος πληρωμής δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων. Εάν ο 
λιγνίτης ήταν από τη δεκαετία του 1950 το “εθνικό” μας καύσιμο, 
σήμερα ο ήλιος και ο άνεμος, που διαθέτει άφθονα η χώρα μας, πρέπει 
να γίνουν τα νέα εθνικά καύσιμα. 
 
Η ενεργειακή επανάσταση έχει αρχίσει από τις αρχές του 21ου αιώνα 
στις πρωτοπόρες βιομηχανικά χώρες, όπως ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία, 
Αγγλία και πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με πολύ φιλόδοξους 
στόχους για την επόμενη 30-ετία και πλέον. Στην ΕΕ η συνεισφορά των 
ΑΠΕ ανήλθε στο 78%  της νέας παραχθήσης ηλεκτρικής ενέργειας το 
2014. 
 
Η ενεργειακή αναγέννηση θα επηρεάσει άμεσα τόσο τις χώρες που 
συμμετέχουν, όσο και αυτές που μένουν απέξω. Η Ελλάδα βρίσκεται 
στην προνομιακή θέση να είναι προικισμένη με ένα τεράστιο και 
ανεξάντλητο δυναμικό αιολικής και ηλιακής ενέργειας και ταυτόχρονα 
στο τέλος των υφιστάμενων ενεργειακών επενδύσεων στις συμβατικές 
πηγές των ορυκτών καυσίμων.  
 

Ποιον δρόμο θα πρέπει τώρα να ακολουθήσει για την επάρκειά 
της σε ηλεκτρική ενέργεια στα επόμενα 30-40 χρόνια; 

 

Με το θησαυρό του καθαρού και ανανεώσιμου ενεργειακού δυναμικού, 
αν διαθέσει το 1,4 δισ. Ευρώ για την ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ, θα 
οδηγούσε την ΕΕ στην πράσινη ενέργεια. Θα μπορούσε να γίνει το 
"ενεργειακό Ελντοράτο" στις ΑΠΕ. Το όφελος θα ήταν τεράστιο και 
πολυδιάστατο: 
-   Άφθονη, φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, χωρίς εκμπομπές CO2 
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    που κοστίζουν. 
-  Φθηνότερη ενέργεια, απαλλαγμένη από τις διακυμάνσεις της τιμής 
    των ορυκτών καυσίμων και ενεργειακή ανεξαρτησία. 
-  Μεγάλες νέες επενδύσεις και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 
    υψηλής τεχνολογίας.  
-  Πώληση ενέργειας σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 
    συστημάτων ΑΠΕ και τεχνογνωσίας. 
 
Συμπέρασμα 
 

Στο ΠOTAMI λέμε:  
 

“Μπορούμε – και οφείλουμε – να προβούμε σε ένα συνολικό και 
μακρόπνοο ενεργειακό σχεδιασμό, βασιζόμενο στα σημερινά 

παγκόσμια και ευρωπαϊκά δεδομένα. Εναλλακτικές υπάρχουν και 
πλήθος μελετών υποστηρίζουν με σοβαρότητα ότι ο οδικός 

χάρτης για 100% ΑΠΕ έως το 2050, ή και νωρίτερα 
είναι απόλυτα εφικτός. 

Μπορούμε να γίνουμε πρωτοπόροι και όχι ουραγοί στο 
ευρωπαϊκό ενεργειακό και κλιματικό γίγνεσθαι.” 

 
 
 
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
Απόστολος Δ. Παναγιώτου 


