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Εισαγωγή 
Τα χαρακτηριστικά του λιγνίτη 
Ο λιγνίτης είναι ιζηματογενές πέτρωμα που σχηματίζεται από την μερική 

αποσύνθεση οργανικής, κυρίως φυτικής, ύλης σε θερμοκρασία χαμηλότερη 

των 100°C. Ανήκει στην κατηγορία των ορυκτών ανθράκων και τα βασικά 

στοιχεία σύνθεσής του είναι ο άνθρακας, σε ποσοστό περίπου 60% με 70%, 

το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο. Η εξόρυξη του λιγνίτη σήμερα 

γίνεται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

σπανιότερα για την παραγωγή συνθετικού φυσικού αερίου και λιπασμάτων. 

Κοιτάσματα λιγνίτη υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και υπολογίζεται ότι η 

ετήσια συνολική ποσότητα εξόρυξής του το τελευταίο χρονικό διάστημα 

είναι περίπου 830 εκατομμύρια τόνοι (Table 1). (Kopp, 2016) (IEA, 2018) 

(lig) (ory) (Υπο) 

 

 

Table 1: Εξόρυξη λιγνίτη παγκοσμίως (μονάδα μέτρησης: 103 τόνοι) 
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Γενικές πληροφορίες για τον εγχώριο λιγνίτη 
Στην Ελλάδα τα συνολικά βεβαιωμένα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη 

ανέρχονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια τόνους και υπολογίζεται ότι 

κατάλληλα για ενεργειακή εκμετάλλευση είναι τα 3,2 δισεκατομμύρια, τα 

οποία ισοδυναμούν με 450 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Τα κυριότερα 

εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές της 

Πτολεμαϊδας, του Αμυνταίου και της Φλώρινας με υπολογισμένο απόθεμα 

1,8 δισεκατομμύριο τόνους, στην περιοχή της Δράμας με απόθεμα 900 

εκατομμύρια τόνους, στην περιοχή της Μεγαλόπολης Πελοποννήσου με 

απόθεμα 223 εκατομμύρια τόνους και στην περιοχή της Ελασσόνας με 

απόθεμα 169 εκατομμύρια τόνους. Με βάση τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα 

αποθέματα λιγνίτη της χώρας και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό 

κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι τα αποθέματα αυτά επαρκούν 

για περισσότερο από 45 χρόνια. Γενικά η ποιότητα των ελληνικών λιγνιτών 

είναι χαμηλή. Η θερμογόνος δύναμη κυμαίνεται από 975 έως 1380 kcal/kg 
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στις περιοχές Μεγαλόπολης, Αμυνταίου και Δράμας, από 1261 έως 1615 

kcal/kg στην περιοχή Πτολεμαϊδας και από 1927 έως 2257 στις περιοχές 

Φλώρινας και Ελασσόνας. Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των λιγνιτών 

της χώρας μας είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε καύσιμο θείο. 

(Kavouridis, 2008) (www) 

Ιστορικά να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για 

εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων έγινε στο Αλιβέρι της Εύβοιας το 

1873, ενώ μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο η ανάγκη εξηλεκτρισμού της 

χώρας οδήγησε στην κατασκευή ατμοηλεκτρικού σταθμού στο Αλιβέρι, που 

λειτούργησε αποκλειστικά με λιγνίτη. Σήμερα η ΔΕΗ είναι μακράν η 

μεγαλύτερη ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, αφού εξορύσσει για 

ιδιόχρηση λιγνίτη μεγάλης εμπορικής αξίας. [7, 8] (www) (2010) 

 

 

Λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα βρίσκονται σε λειτουργία 7 ατμοηλεκτρικά εργοστάσια, τα 

οποία εκμεταλλεύονται την καύση του λιγνίτη για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα τα εργοστάσια αυτά παραθέτονται 

στον παρακάτω πίνακα (Table 2) μαζί με τα στοιχεία χωρητικότητάς τους σε 

ΜWe. 

 

 

Table 2: Εργοστάσια καύσης λιγνίτη στην Ελλάδα και η χωρητικότητά τους 

Eργοστάσιο Τοποθεσία Χωρητικότητα (Mwe) 

 

Α.Η.Σ. Άγιος 

Δημήτριος Κοζάνης 

Κοζάνη 1500 

Α.Η.Σ. Αμυνταίου - 

Φιλώτα 

Φλώρινα 600 

Α.Η.Σ. Καρδίας Κοζάνη 1200 

Α.Η.Σ. Μεγαλόπολης Α Αρκαδία 550 

Α.Η.Σ. Μεγαλόπολης Β Αρκαδία 300 

Α.Η.Σ. Μελίτης - 

Φλώρινας 

Φλώρινα 330 

Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας Κοζάνη 495 
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Τα εργοστάσια αυτά αντιπροσωπεύουν το 42% της εγκατεστημένης ισχύος  

και παράγουν συνολικά το 56% της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα 

μας, με το υπόλοιπο 44% να έρχεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, 

φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες κ.α. Είναι εμφανές από τα παραπάνω 

ποσοστά πως ο λιγνίτης έχει συντελέσει καθοριστικά στην αύξηση του ΑΕΠ 

της Ελλάδας, παρέχοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας σε περιοχές 

που τις χρειάζονται, ώστοσο δεν παύει να είναι και μία από τις βασικές 

πηγές ρύπανσης και λεηλάτησης του περιβάλλοντος, γεγονός που τον κάνει 

να έχει όλο και περισσότερους εχθρούς. 

Η εξόρυξη του λιγνίτη λαμβάνει χώρα κυρίως στα ορυχεία της Πτολεμαϊδας 

και της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα αποθέματα 

λιγνίτη στη χώρα μας επαρκούν για τα επόμενα 45 χρόνια, διατηρώντας 

τους ίδιους ρυθμούς εξόρυξης, διάστημα, το οποίο αναμένεται να παραταθεί, 

αν αναλογιστούμε τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ήδη για την επόμενη πενταετία. (www) 

 

 

 

Η θέση του λιγνίτη στην ελληνική 

οικονομία και στο ενεργειακό 

ισοζύγιο 
Ο λιγνίτης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα για την ελληνική οικονομία 

ενεργειακά καύσιμα. Η ανάγκη για αξιοποίηση εγχώριων πηγών και το 

παραδοσιακά χαμηλό κόστος του λιγνίτη ήταν οι αιτίες που η Ελλάδα 

στράφηκε ήδη από τη δεκαετία του 1950 στην καύση λιγνίτη ως 

ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού της συστήματος. Δύο ενδεικτικοί πίνακες 

παρακάτω, σύμφωνα με στοιχεία της ΙΕΑ, δείχνουν ότι αφενός η 

κατανάλωση λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας (Table 3) και αφετέρου ότι η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας βασίζεται τα τελευταία χρόνια σε ένα 

ποσοστό  30%-40% στο λιγνίτη σε σχέση με τις υπόλοιπες καύσιμες ύλες 

(Table 4). (2019) (Hei) 

 

 

 

 



[8] 
 

Table 3: Ποσότητα κατανάλωσης λιγνίτη στον ανάλογο τομέα ως προς τη 

μεταβολή χρόνου στην Ελλάδα (μονάδα μέτρησης Mtce). 

 

Source: IEA/OECD World Energy Balances, Coal information (2018) 
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Table 4: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμη ύλη στην Ελλάδα 

(μονάδα μέτρησης TWh). 

 

 

Source: IEA/OECD World Energy Balances, Coal information (2018) 

 

 

Επίδραση του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο 
Ας εξετάσουμε αναλυτικά την σύνθεση του ενεργειακού ισοζυγίου στην 

Ελλάδα. Αρχικά, παρατηρείται μεγάλη εξάρτηση της χώρας μας από 

εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται κοντά στο 

70% για το έτος 2019 (Table 5). Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αδυνατεί να 

στηριχτεί σε εγχώριες πηγές ενέργειας (ΙΕΝΕ, 2019) (2019) 

  



[10] 
 

Table 5: Εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους. 

  

 

Source: EU energy in figures 

 

 

Ακολούθως μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο λιγνίτης είναι το δεύτερο 

καύσιμο που χρησιμοποιείται περισσότερο γενικά στην παραγωγή ενέργειας 

στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας το 19% της συνολικής παροχής 

πρωτογενούς ενέργειας το 2016 (Table 6). (ΙΕΝΕ, 2019) 

 

 

Table 6: Συνολική παροχή πρωτογενούς Ενέργειας (TPES) ανά πηγή 

ενέργειας, 1973-2016 

 

Source: IEA 

 

 

Στη συνέχεια ας επικεντρωθούμε στην ηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή της 

οποίας όπως αναφέραμε και δείξαμε με τα παραπάνω στοιχεία είναι ο κύριος 

λόγος καύσης λιγνίτη. Η συνολική ποσότητα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εκτιμάται ότι φτάνει κοντά στα 

50 ΤWh, κατανέμεται δε κατά πηγή προέλευσης ως  εξής: λιγνίτης 30%-
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35%, πετρέλαιο και προϊόντα του 10%, φυσικό αέριο 25%, ΑΠΕ και νερά 

30% και λοιπές πηγές 0,5% (Table 4,Table 7). Παρατηρείται  ότι το ποσοστό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγχώριους ενεργειακούς πόρους 

(λιγνίτες, ΑΠΕ και νερά) ήταν κοντά στο 50 % το 2017, μειωμένο κατά 15%-

20% την τελευταία 20ετία. Επίσης παρατηρείται σημαντική αύξηση της 

χρήσης του εισαγόμενου φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο, 

σήμερα, έχει αναδειχθεί στο κυριότερο καύσιμο.  

 

 

Table 7: Παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια ανά πηγή ενέργειας (μονάδα 

μέτρησης GWh) 

 

Source: ΑΔΜΗΕ 

 

 

Η Ελλάδα είναι καλά συνδεδεμένη με τις γειτονικές χώρες και, εκτός από 

την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριοποιείται όλο και 

περισσότερο στο εμπόριο αυτής (Table 8). Οι εισαγωγές ηλεκτρικής 

ενέργειας αυξήθηκαν με νέες διασυνδέσεις. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα το 2017 ανήλθαν σε 8,9 TWh, κυρίως από τη 

Βουλγαρία (35,0% των συνολικών εισαγωγών), την Ιταλία (23,2%) και τη 

ΠΓΔΜ (22,9%). Αντίστοιχα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

το 2017 ανήλθαν σε 2,8 TWh, κυρίως προς τη ΠΓΔΜ (32,6% των συνολικών 

εξαγωγών), την Αλβανία (30,6%) και την Ιταλία (26,9%). Η Ελλάδα είναι 

καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια με τις 
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συνολικές καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται σε περίπου 6,2 TWh το 2017, 

σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ. Αξίζει να αναφερθεί ότι μία δεύτερη 

διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι 

υπό ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2023. 

 

 

Table 8: Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδα 

μέτρησης ktoe) 

 

Source: IEA 

 

 

Η εγκατεστημένη ισχύς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανερχόταν 

κατά το 2017 κοντά σε 20 GW με κατανομή προσεγγιστικά: ορυκτά καύσιμα 

55%, υδροηλεκτρικά 15%-20%, ΑΠΕ 25% (αιολικά 12%, φωτοβολταϊκά 

13%) (Table 9). .Έχει, δηλαδή, σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη της 

λεγόμενης απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Table 10) αφού όταν η 

ΔΕΗ αποτελούσε μονοπώλιο είχε συνολικά εγκατεστημένη ισχύ 12.000 

MW. Η ΔΕΗ σήμερα έχει 12.500 MW περίπου εγκατεστημένη ισχύ αλλά 

έχει αντικαταστήσει τις παλιές λιγνιτικές μονάδες της (το 50% της 

συνολικής λιγνιτικής ισχύος της) με καινούργιες μονάδες  με καύσιμο το 

φυσικό αέριο. Η ΔΕΗ αναλυτικότερα σήμερα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 

εκτός από περίπου 4.300 MW με καύσιμο λιγνίτη, 3.300 MW 

υδροηλεκτρικά, 2.300 MW φυσικό αέριο, 2.500 MW πετρελαϊκές και150 

MW ΑΠΕ. (ΙΕΝΕ, 2019) (2019) (Παπαγεωργίου) (www1) (2019) (ΕΝΕ) 
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Table 9: Εγκατεστημένη ισχύς 

 

Source: EU energy in figures 

 

 

Table 10: Χρονικά ορόσημα της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής 

ενέργειας της Ελλάδας 

 

Source: ΔΕΗ 

 

 

Επίδραση του λιγνίτη στην οικονομία 
Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι παραπάνω πληροφορίες για το λιγνίτη 

από οικονομική σκοπιά, καθώς και να εξεταστεί το κόστος και το κέρδος της 

χρήσης του. Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες το κόστος εξόρυξης 

λιγνίτη στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με λοιπές 

χώρες. Συγκεκριμένα από έρευνα που πραγματοποίησε η Booz&Co σχετικά 

με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε 7 Ευρωπαϊκές 

χώρες (Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία) και την 

Τουρκία, το κόστος για την Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο 
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σύνολο. Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του 

ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες. 

Σημειώνεται ότι η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη στην Ελλάδα είναι με 

μεγάλη διαφορά η χαμηλότερη στο σύνολο των 8 χωρών. Το τελικό πλήρες 

κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2012 στην Ελλάδα 

ανήλθε σε 59,93 €/MWh, έναντι εύρους 31,57 €/MWh (Βουλγαρία) έως 

54,19 €/MWh (Ρουμανία) στις υπόλοιπες χώρες της μελέτης (Table 11). 

Προκύπτει δηλαδή το συμπέρασμα ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν ο λιγνίτης είχε 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη των άλλων χωρών. Αξίζει όμως να 

αναφερθεί πως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον 

εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με το κόστος 

ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. 

 

 

Table 11: Συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ανά 

χώρα 

 

Source: Understanding Lignite Generation Costs in Europe (booz&co) 

 

 

Ακόμη ο λιγνίτης έχει συμβάλλει στην εγχώρια οικονομία προσφέροντας 

πολλές θέσεις εργασίας, ενώ έχει συντελέσει σημαντικά στην αύξηση του 

εθνικού προϊόντος και ως εκ τούτου στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Από σχετική 

μελέτη του ΙΟΒΕ για το 2016 η λιγνιτική δραστηριότητα εισέφερε 1,6 

δισεκατομμύρια ευρώ (1% του ΑΕΠ), 400 εκατομμύρια ως ευρύτερη 

επίδραση στα έσοδα του δημοσίου, 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην ετήσια 
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ακαθάριστη αξία παραγωγής της ελληνικής οικονομίας (26,5% της αξίας 

πωλήσεων του συνόλου των ορυκτών πρώτων υλών). 

Παρόλα αυτά είναι δεδομένα ρυπογόνα η καύση του λιγνίτη προς το 

περιβάλλον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί από το 2005 μία από τις 

σημαντικότερες διεθνείς νομοθετικές πράξεις για την καταπολέμηση των 

κλιματικών μεταβολών, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών σε 

εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Βάσει αυτού, κάθε δικαίωμα 

αντιστοιχεί στην άδεια εκπομπής ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (ή 

ισοδύναμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα) για καθορισμένη περίοδο. 

Έτσι, στη λογική του «η ρύπανση κοστίζει», κάθε ρυπογόνος βιομηχανία, 

μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ακόμη και αεροπορική εταιρεία πρέπει να 

εξαγοράζει δικαιώματα εκπομπών ρύπων μέσω ενός ιδιότυπου 

χρηματιστηρίου. Μπορεί να λαμβάνει ή να αγοράζει άδειες εκπομπών 

αερίων, τις οποίες μπορεί να πωλήσει, ή να ανταλλάξει ανάλογα με τις 

ανάγκες της. Ένα ποσοστό αδειών αποφασίστηκε το 2013 να λαμβάνεται 

δωρεάν από διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξαιρουμένου όμως του 

τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Εξαίρεση σε αυτό (δωρεάν δικαιώματα και 

για την ηλεκτροπαραγωγή, δηλαδή) δικαιούνταν κράτη-μέλη με χαμηλά 

κατά κεφαλήν εισοδήματα και μεγάλη εξάρτηση από ένα ορυκτό καύσιμο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο (2009/29/ΕΕ) τα κράτη μέλη 

που δικαιούνται εξαίρεσης για δωρεάν δικαιώματα πρέπει να έχουν κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 50% του μέσου όρου της ΕΕ και ταυτόχρονα να 

εξαρτώνται κατά τουλάχιστον 30% από ένα ορυκτό καύσιμο. Στην αρχική 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ που διέπει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το κριτήριο εξάρτησης από ένα ορυκτό 

καύσιμο εξαφανίστηκε, ενώ το εισοδηματικό όριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

ανέβηκε στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά το έτος 2013, 

διευκολύνοντας έτσι τη χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων και σε λιγότερο 

οικονομικά ασθενή κράτη μέλη. Η Ελλάδα όμως τη χρονιά εκείνη δεν είχε 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου όρου της ΕΕ και για το 

λόγο αυτόν επεδίωξε την περαιτέρω χαλάρωση του εισοδηματικού 

κριτηρίου, ζητώντας την αλλαγή του έτους βάσης από το 2013 στο 2014, 

όταν βρισκόταν κάτω από το 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ώστε οι 

λιγνιτικές της μονάδες να αποκτήσουν πρόσβαση στα δωρεάν δικαιώματα 

εκπομπών. Στην απόφαση που τελικά πήρε στα μέσα Δεκεμβρίου η 

Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI), η οποία 

χειρίζεται το φάκελο της αναθεώρησης για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, τελικά δεν άλλαξε το έτος βάσης ώστε να δικαιούται η 

Ελλάδα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών τα οποία να μπορούν να 

αξιοποιήσουν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ για να μειώσουν δραστικά το 

λειτουργικό τους κόστος και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές προσφορές στην 

καθημερινή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δόθηκε όμως η δυνατότητα στην 

Ελλάδα να αξιοποιεί ως και το 40% των εσόδων από τη δημοπράτηση των 
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δικαιωμάτων εκπομπών που θα της κατανεμηθούν την περίοδο 2021-2030 

για εκσυγχρονισμό των ενεργειακών της υποδομών. Η απόφαση της ENVI 

εξαιρεί από αυτές τις δυνητικές επενδύσεις τις επενδύσεις σε λιγνιτικές 

μονάδες, καθώς έχει θέσει αυστηρό όριο εκπομπών τα 450 

γραμμάρια/κιλοβατώρα (η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ, η 

Πτολεμαΐδα V, εκπέμπει γύρω στα 1.000 γραμμάρια/κιλοβατώρα). Πάντως, 

σύμφωνα με τη ΔΕΗ, έχει εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας της Πτολεμαΐδας 

V στην οποία έχουν εξεταστεί σενάρια με πολύ υψηλές τιμές CO2, έως 20 

ευρώ ανά τόνο για το 2020 και άνω των 30 ευρώ ανά τόνο το 2030. Όμως, 

σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις της εταιρείας, με την τιμή στα 30 ευρώ ανά 

τόνο η Πτολεμαΐδα V θα εκτοπίζεται από τις μονάδες φυσικού αερίου στην 

ημερήσια χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, όπου συναλλάσσεται το σύνολο 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, εισάγεται και καταναλώνεται στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας. Η ΔΕΗ, σε συμμόρφωση με την 

ευρωπαϊκή οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (2010/75/ΕΚ), 

αναγκάστηκε να θέσει έξι λιγνιτικές μονάδες 1.850 μεγαβάτ (MW) σε 

καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας (παρέκκλιση 

άρθρου 33 της οδηγίας 2010/75/ΕΚ), με αποτέλεσμα την οκταετία 2016-

2023 να λειτουργούν περίπου στο 1/3 του χρόνου που λειτουργούσαν ως το 

τέλος του 2015. Οι μονάδες πρέπει να αποσυρθούν πλήρως το αργότερο ως 

το 2023. Συνολικά, από τον Ιούνιο του 2010 έως σήμερα, υπό την πίεση της 

ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχουν σταματήσει να λειτουργούν 

οκτώ λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 913 MW. (Und) (Βατάλης) 

(Παπαγεωργίου) (ΠΑΡ) (Μάχη) 

 

 

Σύνοψη και αποτίμηση χρήσης λιγνίτη για την 

οικονομία και το ενεργειακό ισοζύγιο 
Ας δούμε εποπτικά, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τις επιπτώσεις που θα 

είχε αυτή τη στιγμή η διακοπή χρήσης λιγνίτη στην Ελλάδα. Στο 

ενεργειακό κομμάτι η Ελλάδα θα έχανε περίπου το 20% της συνολικής 

παροχής της πρωτογενούς ενέργειας, το 35% της συνολικής παροχής της 

ηλεκτρικής ενέργειας και απόθεμα ενέργειας ισοδύναμο με 450 

εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Στον οικονομικό τομέα εντοπίζονται 

απώλειες χρημάτων που αποφέρουν οι λιγνιτκές δραστηριότητες, όπως 

περίπου 400 εκατομμύρια ως ευρύτερη επίδραση στα έσοδα του δημοσίου, 

2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην ετήσια ακαθάριστη αξία παραγωγής της 

ελληνικής οικονομίας και το 1% του ΑΕΠ. Επιπλέον καταργούνται πάρα 

πολλές θέσεις εργασίας. Εκτός αυτών η Ελλάδα θα χρειαζόταν άμεση 

κάλυψη του ενεργειακού κενού με πιθανές εισαγωγές ενεργειακών πόρων 

ίσως μεγαλύτερου κόστους, εκτός αν υπήρχε αξιοποίηση εγχώριων 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας μικρότερου ή ίσου κόστους. Από την άλλη 

με την απολιγνιτοποίηση παύουν το κόστος εξόρυξης, οι πληρωμές 
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προστίμου διοξειδίου του άνθρακα και το κόστος λειτουργίας των λιγνιτκών 

μονάδων, τα οποία συνολικά στην παρούσα φάση αποτελούν μικρότερο 

οικονομικό ποσό από τα έσοδα των λιγνιτικών δραστηριοτήτων. Το 

συμπέρασμα είναι ότι τη δεδομένη χρονική περίοδο η απολιγνιτοποίηση των 

υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων δεν θα συνεισφέρει θετικά στην 

οικονομία της Ελλάδας, παρά μόνο με την κατάλληλη αξιοποίηση ΑΠΕ, είτε 

με κάποιο πλάνο κάλυψης του ενεργειακού κενού από την απουσία του 

λιγνίτη με το αντίστοιχο οικονομικό κόστος από τη χρήση λιγνίτη. 

 

 

 

Λιγνίτης και περιβάλλον 
Επίδραση του λιγνίτη στο περιβάλλον 
Οι προηγούμενες δυο δεκαετίες, αλλά και η δεκαετία που βρίσκεται 

μπροστά μας, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μια μεταβατική 

ενεργειακή περίοδος από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ωστόσο το γεγονός πως οι τελευταίες είναι τόσο πολυσυζητημένες, 

αποπροσανατολίζουν και στρέφουν τα βλέμματα μακριά από στοιχεία, που 

μας δείχνουν πως ακόμα βρισκόμαστε αρκετά χρόνια πίσω από ένα κόσμο, 

στον οποίο η ενέργεια θα παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές. 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ποσοστό που καταλαμβάνει ο 

λιγνίτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, το οποίο 

ξεπερνά ακόμα και σήμερα το 50%, χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα ένα 

βέβαιο πλάνο για να υπάρξει μια συντριπτική πτώση αυτού του ποσοστού, 

καθ ‘ ότι έρευνες έχουν δείξει πως τα αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα 

μπορούν να διαρκέσουν με αυτούς τους ρυθμούς για τα επόμενα 45 χρόνια. 

Το γεγονός αυτό  δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επίδραση που θα 

είχε η ολική μετάβαση από το λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

τόσο στην οκονομία όσο και στη κοινωνία, δεδομένου πως πολλές κοινωνίες 

και τεράστιο ποσοστό της ενεργειακής οικονομίας της χώρας μας βασίζεται 

στο λιγνίτη.  

Ωστόσο απαραίτητο είναι να μην ξεχνάμε το φυσικό περιβάλλον, το οποίο 

εδώ και πολλές δεκαετίες δέχεται απανωτά χτυπήματα από την λεηλάτηση 

του για τη δημιουργία εργοστασίων εξόρυξης και καύσης του λιγνίτη και 

από τις τρομερά επιβλαβείς επιπτώσεις του λιγνήτη στην ατμόσφαιρα και 

στο περιβάλλον. Στα μέσα μιας μεταβατικής περιόδου, όπως προαναφέρθηκε, 

στην οποία πολλοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν την ακριβή κατάσταση και 

διθυραμβικές ανακοινώσεις για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας αποπροσανατολίζουν τη κοινή γνωμη, οφείλουμε να 

επισημάνουμε για άλλη μια φορά , τις ήδη γνωστές συνέπειες του λιγνίτη 
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στο περιβάλλον μας με σκοπό να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις των 

συνανθρώπων μας. 

Παρά την ραγδαία εξέλιξης της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς 

δεν έχει βρεθεί κάποιος επαναστατικός τρόπος φιλτραρίσματος των 

εκπομπών των εργοστασίων λιγνίτη. Ως αποτέλεσμα, ακόμα οι εκπομπές σε 

διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, βαρέα 

μέταλλα και επιβλαβών σωματιδίων δεν έχουν περιοριστεί δραστικά και ως 

εκ τούτου επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα δραματικά. (WWF) 

Πιο συγκεκριμένα, το διοξείδιο του θείου αποτελεί το βασικό συστατικό της 

όξινης βροχής, καθώς είναι ένα επιβλαβές αέριο, το οποίο διαλύεται στο 

νερό. (htt1) Ως εκ τούτου το αέριο αυτό είναι υπαίτιο για τις αλλαγές 

οξύτητας που παρατηρούνται με τα χρόνια σε ποταμούς και λίμνες, καθώς 

και για τη διάβρωση κτηρίων και μνημείων. Καταλαβαίνει κανείς , λοιπόν, 

πως είναι ένα αέριο, το οποίο με τον καιρό αλλάζει τα οικοσυστήματα 

(παίρνοντας ως πολύ απλό παράδειγμα, τα ψάρια στα ποτάμια που αλλάζει η 

οξύτητα του νερού) και επιφέρει μακροχρόνια τρομερές επιπτώσεις στην 

υγεία του ανθρώπου, κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα και στην καρδιά. 

Είναι λυπηρό αλλά και αναμφισβήτητο γεγονός πως το διοξείδιο του θείου 

είναι το βασικό συστατικό των σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα, τα 

οποία ευθύνονται σύμφωνα με έρευνες για το μεγαλύτερο ποσοστό πρόωρων 

θανάτων στην Ευρώπη.  

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα μόνο ένας λιγντικός σταθμός βρίσκεται εντός 

ορίων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπομπή διοξειδίου του θείου, ενώ 

λειτουργούν σταθμοί, οι οποίοι βρίσκονται μέχρι και 8,3 φορές πάνω από το 

όριο. Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στο διάγραμμα ακολουθεί 

(Table 12). 
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Table 12: Μέση εκπομπή SO2 ανά λιγνιτική μονάδα. 

 

Source: ΥΠΕΝ 

 

 

Παρόμοιες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου έχουν και τα οξείδια του 

αζώτου , τα οποία συμβάλλουν στον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος. 

Με πιο απλά λόγια είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο της αιθαλομίχλης που 

παρατηρούμε το καλοκαίρι, το οποίο παρ’ότι υπάρχει όλο το χρόνο 

εντείνεται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και την ακτινοβολία του 

ηλιακού φωτός. Ακόμη τα οξείδια του αζώτου συμβάλλουν στο ευτροφισμό 

των οικοσυστημάτων και εναποθέτουν οξέα σε υδάτινα σώματα, γεγονός που 

οδηγεί αρκετά συχνά στη καταστροφή μεγάλου μέρους της γεωργικής 

παραγωγής. Για ακόμη μια φορά η πλειονότητα των εργοστασίων μας 

υπερβαίνουν τα όρια εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως φαίνεται στο 

παρακάτω πίνακα (Table 13). 

 

 

 

 



[20] 
 

Table 13: Μέση εκπομπή ΝΟx ανά λιγνιτική μονάδα 

 

Source: ΥΠΕΝ 

 

 

Εν συνεχεία, μέσω της καύσης του λιγνίτη απολευθερώνονται στην 

ατμόσφαιρα βαρέα μέταλλα (π.χ αρσενικό (As), κάδμιο (Cd), χρώμιο (Cr), 

χαλκός (Cu), μόλυβδος (Pb), υδράργυρος (Hg) και ψευδάργυρο (Ζη) ), με τον 

υδράργυρο να είναι ο πιο επιβλαβής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, και 

ιδιαίτερα για τις εγκύους και τα μικρά παιδιά, στα οποία έχει παρατηρηθεί 

πως η εισπνοή υδραργύρου δημιουργεί συχνά μαθησιακά προβλήματα, 

εξασθένιση της μνήμης και των δεξιοτήτων τους. Οι εκπομπές στην Ελλάδα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Table 14). 
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Table 14: Μέση ένταση εκπομπών υδραργύρου την περίοδο 2014-2016 ανά 

λιγνιτκή μονάδα. 

 

Source: E-PRTR, ΑΔΜΗΕ 

 

 

Τέλος, πολύ σημαντικό και επικίνδυνο αέριο που εκπέμπεται από την 

καύση του λιγνίτη είναι το γνωστό στο ευρύ κοινό, διοξείδιο του άνθρακα. 

Με συνεισφορά της τάξεως του 60% στο πιο φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα 

της εποχής μας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και με διάρκεια παραμονής 

στην ατμόσφαιρα έως και 10.000 χρόνια, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε 

πως το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί τον μεγαλύτερο και μακροβιότερο 

εχθρό του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με έρευνες της ΕΤS και της 

EUROSTAT, ακόμα και σήμερα όπου η καύση λιγνίτη έχει μειωθεί αισθητά 

σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, το διοξείδιο του άνθρακα συνεισφέρει στο 

31% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρης της χώρας. 

Παρακάτω, στον πίνακα (Table 15),  φαίνεται η μέση (για την περίοδο 2014-

2017) ένταση εκπομπών CO2 σε εκατομμύρια τόνους /MWh και μέση (για 

την περίοδο 2005-2017) εκπεμπόμενη ποσότητα σε εκατομμύρια τόνους 

(μέγεθος φούσκας) για κάθε λιγνιτικό σταθμό. 
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Table 15: Μέση ένταςη εκπομπών CO2 ανά λιγνιτική μονάδα. 

 

Source: ETS, ΑΔΜΗΕ 

 

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί το διοξείδιο του 

άνθρακα υπάρχει ένα πλάνο αποθήκευσης του εκπομπόμενου διοξειδίου του 

άνθρακα σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς, γνωστό ως CCS. 

Ωστόσο το σχέδιο αυτό δεν αποτελεί μια οικονομικά ελκυστική λύση για τα 

εργοστάσια, καθώς η διαδικασία συλλογής και μεταφοράς του διοξειδίου του 

άνθρακα πολλά χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή του εργοστασίου είναι 

ιδιαίτερα κοστοβόρα. Παρ’ ότι, λοιπόν, η εναλλακτική αυτή έχει 

ανακηρυχθεί επίσημα ως μια βιώσιμη λύση για τη προστασία του 

περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

χρησιμοποιείται σε πολύ μικρή κλίμακα και μονάχα σε πιλοτικό στάδιο. 

Δυστυχώς, έως και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα ενεργό σύστημα CCS 

παγκοσμίως, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα, 

λόγω του ιλιγγιώδους οικονομικού κόστους και του περιβαλλοντικού ρίσκου 

της διαρροής διοξειδίου του άνθρακα κατά τη μεταφορά του. Παράλληλα με 

την εγκατάσταση ενός τέτοιου εξοπλισμού η ενεργειακή απόδοση των 

λιγνιτικών μονάδων θα μειωθεί κατά 10%, ενώ η τιμή παραγωγής ρεύματος 
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θα αυξηθεί κατά 47%-65%. Τέλος, για να κατανοήσουμε τις μελλοντικές 

προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξίζει να αναλύσουμε το πότε εκείνη 

θεωρεί ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή η τιμή το κόστος 

του διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπών ανέρχεται 

στα 7€/tCO2 ως μέγιστη τιμή. Για να μπορεί να μπει σε εφαρμογή το πλάνο 

των CCS θα πρέπει αυτή η τιμή να ανέλθει στα 40€-75€/tCO2, γεγονός 

αποκαρδιωτικό καθ’ ότι σημαίνει πρόχειρα πως θα πρέπει να 

δεκαπλασιαστεί η περιβαλλοντική καταστροφή σε σχέση με την ήδη μεγάλη 

σημερινή, ώστε να βάλουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο με τεχνολογίες που ήδη 

υπάρχουν και που θα μπορούσε να ανακουφίζει ήδη το περιβάλλον από τις 

καταστροφικές συνέπειες του διοξειδίου του άνθρακα. (htt) 

Επιπροσθέτως οι λιγνιτικές μονάδες υπερεκμεταλλεύονται τους υδάτινους 

πόρους με ρυθμούς αποκαρδιωτικούς. Το νερό χρησιμοποιείται ευρέως σε 

τέτοια εργοστάσια, με μία από τις χρήσεις του να είναι η ψύξη των πύργων, 

στους οποίους γίνεται η καύση του λιγνίτη. Σύμφωνα με στοιχεία της 

ΕUROSTAT η ετήσια κατανάλωση νερού των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ 

αντιστοιχίζεται στην ετήσια ανάγκη ύδρευσης 642.000 συμπολιτών μας. 

Ακόμη έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα όπως η πτώση της στάθμης του νερού  

σε υπέργειες και υπόγειες λίμνες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν λιγνιτικές 

μονάδες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπως η λίμνη Βεγορίτιδα και 

ο υδροφορέας Σαριγκιόλ αντίστοιχα. Παρακάτω φαίνεται, στον πίνακα 

(Table 16), η εκτίμηση της μέσης ετήσιας κατανάλωσης νερού για κάθε 

λιγνιτικό σταθμό την περίοδο 2014-2016. 
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Table 16: Μέση ετήσια κατανάλωση νερού ανά λιγνιτική μονάδα την περίοδο 

2014-2016. 

 

Source: ETS, ΑΔΜΗΕ 

 

 

Τέλος, αφού αναδείξαμε τις επιπτώσεις που έχει η καύση το λιγνίτη στον 

αέρα και στο νερό, οφείλουμε να αναδείξουμε και τις επιπτώσεις του στον 

ενδιάμεσο αποδέκτη ανάμεσα στα δύο, το έδαφος. Οι ρύποι που 

διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μεταφέρονται μέσω του αέρα πολλά 

χιλιόμετρα μακριά και κατακάθονται μέσω της βροχής στο έδαφος. 

Αντίστοιχα τα ρυπασμένα ποτάμια και οι λίμνες έρχονται σε επαφή με το 

έδαφος σε όλο το μήκος του, ρυπαίνοντάς το και αυτό. Άμεσο αποτέλεσμα 

αυτής της ρύπανσης είναι το έδαφος να γίνεται με τον καιρό όλο και 

λιγότερο γόνιμο, σε σημείο που η περιοχή ερημώνει τόσο από φυτά όσο και 

από ζώα καθ’ ότι δεν μπορούν να βρούν τροφή και η μοναδική επιλογή για 

την πιθανή επιβίωση τους είναι η μετανάστευση σε άλλα οικοσυστήματα. 

Προφανώς πολλά είδη δεν τα καταφέρνουν και έτσι μειώνεται κάθε χρόνο ο 

πληθυσμός τους, σε σημείο που τα τελευταία χρόνια πολλά είδη βρίσκονται 

υπό την απειλή εξαφάνισης. Πολύ σημαντικό στοιχείο για την πλήρη εικόνα 

της καταστροφής είναι πως το ρυπασμένο έδαφος δεν μπορεί να 

καλλιεργηθεί για χρόνια, αφού τα βαρέα μέταλλα και τα σωματίδια το 

ποτίζουν σε μεγάλο βάθος και το καθιστούν ‘’άχρηστο’’. Εάν συμπεριλάβουμε 

σε αυτή τη καταστροφή και τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί για την 

κατασκευή των εργοστασίων και την εξόρυξη του λιγνίτη, θα αντιληφθούμε 
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ότι τεράστιες εκτάσεις γης και φυσικού πλούτου έχουν ήδη καταστραφεί και 

άλλες τόσες θα καταστραφούν στο μέλλον. 

 

 

Εικόνα 1: Εικόνα από του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη λιγνιτική 

δραστηριότητα. 

 

 

 

Σύνοψη και αποτίμηση χρήσης λιγνίτη για το 

περιβάλλον 
Συμπερασματικά, η ηλεκτροπαραγωγή από καύση άνθρακα αποτελεί βασική 

αιτία για την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην υγεία των 

ανθρώπων όσο και στο περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται απαραίτητο η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να πραγματοποιείται με όσο το δυνατόν 

φιλικότερους περιβαλλοντικά όρους, μέσω της χρήσης προηγμένων 

συστημάτων απορρύπανσης. Κινούμενοι προς αυτόν τον άξονα, οι 

κατασκευαστές των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 

να εναρμονίζονται με τους ολοένα και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς 

όρους που θεσπίζονται. Επιπροσθέτως οφείλουμε στους ίδιους μας τους 

εαυτούς σε ορισμένες περιπτώσεις να μην κοιτάμε μονάχα τα οικονομικά 

οφέλη στη λήψη αποφάσεων, καθώς πρέπει να αντιληφθούμε πως έχουμε 

μονάχα μια γη για να ζήσουμε και οφείλουμε να λειτουργούμε με γνώμονα 
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τη προστασία της. Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να συντελέσει 

στον περιορισμό των ρύπων που προέρχονται από την καύση του άνθρακα 

είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τέτοιον τρόπο, 

όμως, ώστε η επέμβαση στο περιβάλλον να μην είναι μεγάλη και να μη 

δημιουργείται αισθητικό πρόβλημα. (htt) (WWF) (htt1) 

 

Λιγνίτης και κοινωνία 
Η επίδραση του λιγνίτη στην κοινωνία 
Η χρήση του λιγνίτη επηρεάζει έντονα την κοινωνία της Ελλάδας στους 

τομείς της υγείας και της εργασίας. Λόγω της μεγάλης παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικές δραστηριότητες στη χώρα, 

απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι σε θέσεις που εξαρτώνται άμεσα ή 

έμμεσα από το λιγνίτη. Εκτιμάται ότι σήμερα απασχολούνται περίπου 5.500 

εργαζόμενοι από τη ΔΕΗ στις λιγνιτικές μονάδες και περίπου 18.000-

20.000  από ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες ή εταιρίες άλλων υπηρεσιών που 

συνδέονται με τη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων. Ο κύριος 

όγκος των εργαζομένων εντοπίζεται στη Δυτική Μακεδονία, εκεί που είναι 

τα περισσότερα και με τη μεγαλύτερη κατανάλωση πρατήρια λιγνίτη της 

χώρας. Εδώ και 60 χρόνια περίπου, η εκμετάλλευση των λιγνιτικών 

κοιτασμάτων διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τον οικονομικό, παραγωγικό και 

κοινωνικό ιστό της Δυτικής Μακεδονίας. Η λιγνιτική βιομηχανία 

δημιούργησε σημαντικό πλούτο και παράπλευρα οφέλη στην περιοχή και 

μάλιστα, σε σταθερή βάση και με συνεχώς αυξανόμενη τάση μέχρι το 2002. 

Παράλληλα όμως, συρρίκνωσε παραδοσιακούς οικονομικούς κλάδους, 

ανέδειξε συνθήκες «μονοκαλλιέργειας» και βεβαίως, έθεσε κάτω από ισχυρή 

πίεση τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Σύμφωνα με 

μελέτη του ΤΕΕ/ΤΔΜ η «μονοκαλλιέργεια» του λιγνίτη σε βάρος των 

υπόλοιπων οικονομικών κλάδων, στέρησε από την περιοχή ένα επιπλέον 

εισόδημα της τάξης των 2,6 δις εκατομμυρίων ευρώ, μόνο για τη δεκαετία 

1999-2009, το οποίο μεταφράζεται στα υψηλά ποσοστά ανεργίας των 

γυναικών και των νέων. Αυτό είναι το μετρήσιμο τίμημα της μονοδιάστατης 

ανάπτυξης και της ισχυρής εξάρτησής της περιοχής από τη βιομηχανία 

λιγνίτη. Συμπερασματικά λοιπόν, μπορεί οι λιγνιτικές δραστηριότητες να 

έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, παρόλα αυτά 

έχουν εμποδίσει την ανάπτυξη άλλων κλάδων, στους οποίους θα είχαν τη 

δυνατότητα να απασχοληθούν εργαζόμενοι. Ο άλλος τομέας που 

επηρεάζεται άμεσα εντός της κοινωνίας είναι η υγεία. Η καύση αλλά και η 

εξόρυξη λιγνίτη, σύμφωνα και με στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

επιδρά αρνητικά στον άνθρωπο. Εκτιμάται ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση 

εξαιτίας αυτών των δραστηριοτήτων ευθύνεται για περισσότερους από 1.000 

θανάτους ετησίως. 
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Σύνοψη και αποτίμηση χρήσης λιγνίτη για την κοινωνία 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνεται πως από τη μία μεριά ο λιγνίτης 

ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται κοντά στις λιγνιτικές 

μονάδες παρέχοντας θέσεις εργασίας, αντίθετα όμως εμποδίζει την ανάπτυξη 

άλλων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις 

εργασίας και ταυτόχρονα είναι επιβλαβής για την υγεία των ανθρώπων και 

πολύ περισσότερο για την υγεία εκείνων των ανθρώπων που απαρτίζουν τις 

συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, την παρούσα στιγμή και 

δεδομένου του οικονομικού βαθμού εξάρτησης της Δυτικής Μακεδονίας από 

τις λιγνιτικές δραστηριότητες, η απολιγνιτοποίηση θα επιφέρει την ανεργία 

στους εργαζόμενους των ιδιωτικών εταιριών που συνδέονται με την εξόρυξη 

και την καύση λιγνίτη, δηλαδή περίπου 18.000-20.000 εργαζομένων και την 

μείωση κατά 40% του ΑΕΠ της περιφέρειας, που μεταφράζεται κοντά σε 1 

εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Αντίθετα, για τους περίπου 5.500 εργαζόμενους 

της ΔΕΗ, έχει προγραμματισθεί είτε να συνταξιοδοτηθούν είτε να 

μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. (ΤΕΕ/ΤΔΜ) (Καρλόπουλος) 

(Χαραλαμπίδης, 2017) (Κατρατζής, 2020) (BUS) (Κολώνας, 2020) 

 

 

 

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
Εν έτει 2020, η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά δυνατή την κάλυψη των 

ενεργειακών μας αναγκών με πληθώρα τρόπων. Παρόλα αυτά, τόσο σε 

παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν το 

κυρίαρχο καύσιμο στις μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ότι 

αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν και 

παραπάνω (Table 6) από την ετήσια έκθεση (2019) του ΙΕΝΕ, η χώρα μας, 

οφείλει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα εξής καύσιμα: 

1. Πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αποτελεί το κυρίαρχο καύσιμο στη χώρα 

μας, αντιπροσωπεύοντας το μισό της συνολικής παροχής πρωτογενούς 

ενέργειας της χώρας μας. 

2. Λιγνίτης. Δεύτερος στη χώρα μας έρχεται ο λιγνίτης με ποσοστό 19% 

της συνολικής παροχής πρωτογενούς ενέργειας. 

3. Φυσικό αέριο. Από το 1990 και μετά, η Ελλάδα προχώρησε σε 

αναβάθμιση της ενεργειακής της ατζέντας, προσθέτωντας το φυσικό 

αέριο στο ενεργειακό της σύστημα. Σχεδόν 3 δεκαετίες αργότερα, το 

πρωτογενές αυτό καύσιμο, βρίσκεται να αποτελεί το 15% της 

συνολικής παροχής πρωτογενούς ενέργειας για τη χώρα μας. 
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4. ΑΠΕ. Αν και σχετικά μικρό το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ, 

αποτελούν μία προσθήκη στο ενεργειακό ισοζύγιο, η οποία αποκτά 

συνεχώς περισσότερο έδαφος. Χαρακτηριστικά, το 2006 τους 

αναλογούσε ποσοστό της τάξης των 5,9 εκατοστιαίων μονάδων, ενώ το 

2016, το ποσοστό αυτό σκαρφάλωσε στο 12,5%. Σημαντικό είναι να 

αναφέρουμε πως η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση για την 

παγκόσμια κατάσταση στον τομέα των ΑΠΕ του δικτύου REN21 

(GSR), καταλαμβάνει την 9η θέση παγκοσμίως σε παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. 

5. Βιοκαύσιμα και απόβλητα. Αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν ένα 

αρκετά μικρό κομμάτι της παραγωγής ενέργειας (σχεδόν το μισό των 

ΑΠΕ), αποτελώντας όμως μία άκμάζουσα και πολλά υποσχόμενη 

εναλλακτική πηγή ενέργειας. 

 

 

ΑΠΕ 
Το μειονέκτημα της χρήσης εναλλακτικών των ορυκτών καυσίμων, για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η αδυναμία σταθερής παρόχης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είναι γνωστό, λόγω του εξαιρετικά αυξημένου 

κόστους, αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια 

παράγεται την ίδια ώρα που ζητείται. Από τις προαναφερθήσες πηγές 

ενέργειας, οι μόνες που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Καθώς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε για περισσότερο αέρα ή περισσότερο 

φως, όταν το έχουμε ανάγκη ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα κενό το οποίο 

καλύπτεται υποχρεωτικά από τα ορυκτά καύσιμα. Ενώ θα μπορούσαν το 

κενό αυτό, θεωρητικά, μετά από ανάλυση της ζήτησης, να καλύψουν τα 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρήση τους, 

είναι δυστυχώς περιορισμένη.  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα τομέα, ο οποίος 

περιλαμβάνει μια πληθώρα εφαρμογών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την 

δυνατή εκμετάλλευση των παρακάτω: 

1. Αιολική ενέργεια 

2. Βιομάζα και απόβλητα 

3. Γεωθερμική ενέργεια 

4. Θερμικά ηλιακά συστήματα 

5. Κυματική ενέργεια 

6. Τεχνολογίες υδρογόνου 

7. Υδροηλεκτρική ενέργεια 

8. Φωτοβολταϊκά συστήματα 
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Οι ΑΠΕ που συμβάλουν στη συνολική παροχή πρωτογενούς ενέργειας στην 

Ελλάδα, είναι οι εξής: 

1. Βιοκαύσιμα και απόβλητα 

2. Ηλιακή ενέργεια 

3. Αιολική ενέργεια 

4. Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Είναι κατατοπιστικός ο παρακάτω πίνακας (Table 17): 

 

 

Table 17: Μερίδιο ΑΠΕ επί της Συνολικής Παροχής Πρωτογενούς Ενέργειας 

στην Ελλάδα (1973-2016) 

 

Source:IEA 

 

 

Κατά το έτος 2017, οι ΑΠΕ, αντιπροσώπευαν το 20,1% της συνολικής 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας (Table 18). 
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Table 18: Μερίδιο ΑΠΕ επί της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα 

(1973-2016) 

 

Source:IEA 

 

 

Βιοκαύσιμα και απόβλητα 

Αν και δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, οι εγχώριες πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοντίζελ είναι αρκετές, και στην παρούσα φάση δεν αξιοποιείται 

η εναλλακτική αυτή μορφή ενέργειας, σε βαθμό ικανοποιητικό, ανάλογα με 

το απόθεμα αυτών.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του 2018, οι εγχώριες πρώετς ύλες για 

την παραγωγή βιοντίζελ ήταν οι εξής: 

1. Ηλίανθος ~ 177.500 τόνοι 

2. Ελαιοκράμβη ~ 28.250 τόνοι 

3. Σόγια ~ 10.600 τόνοι 

4. Βαμβακόσπορος ~ 153.513 τόνοι 

5. Τηγανέλαια και ζωϊκά λίπη ~ 41.200 τόνοι 

Η εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ, αποτελείται από 16 μονάδες, αποτελώντας 

το 98% του συνόλου της κατανομής. Ενώ υπάρχουν και 5 εισαγωγείς, οι 

οποίοι αποτελούν το 2% επί του συνόλου της κατανομής. 

Παρά τις αυξημένες δυνατότητες της χώρας μας, το 2018 η παραγωγή 

βιοντίζελ, ανήλθε σε 140.000 χιλιόλιτρα. Ποσοστό που αναλογεί στο 1,68% 

των συνολικών καυσίμων μεταφορών. 

Παρά τις αυξημένες δυνατότητες της χώρας μας, το 2018 η παραγωγή 

βιοντίζελ, ανήλθε σε 140.000 χιλιόλιτρα. Ποσοστό που αναλογεί στο 1,68% 

των συνολικών καυσίμων μεταφορών (Table 19).  
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Table 19: Χρήση των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια (2006-2017) 

 

 

 

Ο στόχος της Ελλάδας για το 2020 είναι τα καύσιμα μεταφορών από ΑΠΕ, 

να αποτελούν το 10%. Σύμφωνα με στοιχεία του 2017, το ποσοστό αυτό 

βρίσκεται κάτω του 5%. Τα βιοκαύσιμα, είναι ο τρόπος για την επίτευξη 

αυτού του στόχου το συντομότερο δυνατό, καθώς αποτελούν παράλληλα, τη 

μόνη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που δύναται να χρησιμοποιηθεί στις 

αερομεταφορές. 

 

 

Ηλιακή ενέργεια 

Το διαθέσιμο ηλιακό δυναμικό είναι ιδιαίτερο αυξημένο. Χαρακτηριστικά 

αξίζει να αναφέρουμε πως περισσότερη ενέργεια πέφτει στη γη από τον ήλιο 

σε μία ώρα, από αυτή που καταναλώνεται από τον άνθρωπο σε έναν 

ολόκληρο χρόνο. Επιπλέον η διαθεσιμότητα της ηλιακής ενέργειας είναι 

θεωρητικά υπερπολλαπλάσια συγκριτικά με τις υπόλοιπες μορφές 

ενέργειας.  

Όπως είναι γνωστό το 30% σκεδάζεται ή επιστρέφει στο διάστημα, 

καθιστώντας το 70%, θεωρητικά, διαθέσιμο.  
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Όπως προαναφέρθηκε, θεωρείται σχεδόν αδύνατη, στην παρούσα φάση, η 

συμφέρουσα αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια 

αποτελεί μαζί με την αιολική τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας με τη 

μεγαλύτερη δυσκολία στη διαχείρισή τους. Η εγκατάσταση απείρων 

ηλιακών πάνελ προκειμένου να εκμεταλλευόμαστε κάθε σπιθαμή φωτός δεν 

αποτελεί λύση καθώς δεσμεύει τεράστιες εκτάσεις γης. Παρόλα αυτά, 

πρόκειται για μία εξαιρετικά υποσχόμενη πηγή ενέργειας. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποδίδουν ελάχιστα και το αυξημένο 

κόστος εγκατάστασης τους, τα φέρνει σε 2η θέση σε σχέση με άλλες μορφές 

ενέργειας, σε επίπεδο επενδύσεων προς το παρών. 

 

 

Εικόνα 2: Φωτοβολταϊκά 

 

 

 

Αιολική ενέργεια 

Σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, η αιολική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ευρέως. Πληθώρα νησιών θα μπορούσαν, σε ένα βαθμό, να καλύψουν τις 

ανάγκες τους σε ηλεκτρισμό μέσω ανεμογεννητριών, εγκατεστημένων σε 

αυτά. Όπως τα φωτοβολταϊκά, έτσι και οι ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν 

προβλήματα στη συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον αξίζει να 

σημειωθεί πως αρκετοί είναι οι πολέμιοι αυτής της πρακτικής, λόγω των 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, τόσο στην ομοιομορφία της 

περιοχής, όσο και στη βιοπικοιλότητα της. Τα τελευταία χρόνια 

αναζητούνται και εφαρμόζονται συνεχώς νέες πρακτικές, προκειμένου να 

μπορούν να εναρμονιστούν με το περιβάλλον εγκατάστασης τους.  
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο σύνηθεις τρόποι προστασίας των πτηνών, 

που αποτελούν το νούμερο 1 απειλούμενο είδος από τις ανεμογεννήτριες 

(Εικόνα 3):  

 

 

Εικόνα 3: Πρακτικές παρακολούθησης ανεμογεννητριών 
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Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 3,5 

TWh το 2017, ίση με το 5,4% της συνολικής παραγωγής (χωρίς εισαγωγές). 

Δυστυχώς στην Ελλάδα, η υδροηλεκτρική ενέργεια, αν και αποτελεί το 

μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως πανάκεια με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 

λόγω ότι παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς η ποσότητα του νερού 

που διατίθεται μεταβάλλεται κατά την διάρκεια δύσκολων και ξηρών 

χρόνων. (Wik) (Ζαφείρης Χ.) (htt2) (Win) (htt3) (IEN) (ΕΛΕ) (ΚΑΠ) 
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Εικόνα 4: Σύστημα για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

 

 

Συνολική αξιολόγηση της 

απολιγνιτοποίησης & 

συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανές πως η απολιγνιτοποίηση 

θα έχει καταλυτικές συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνία της χώρας 

αλλά και το περιβάλλον γενικότερα. Είναι επίσης λογική η διαπίστωση πως 

οι αλλαγές που θα επιφέρει η παύση χρήσης λιγνίτη θα επηρεάσουν άμεσα 

και πιο έντονα, από τους παραπάνω τομείς, την ελληνική οικονομία. Τούτο, 

προφανώς διότι, τη δεδομένη χρονική περίοδο, η χώρα μας εξαρτάται σε 
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μεγάλο βαθμό από το λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας, κυρίως 

ηλεκτρικής, χωρίς πολύ μεγάλο κόστος. Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε 

που η χώρα μας στράφηκε στην αξιοποίηση του συγκεκριμένου ορυκτού 

καυσίμου. Επαναδιατυπώνοντας συνοπτικά τα παραπάνω στοιχεία, η 

διακοπή των λιγντικών δραστηριοτήτων, θα κοστίσει στην Ελλάδα περίπου 

το 20% της συνολικής παροχής της πρωτογενούς ενέργειας, το 35% της 

συνολικής παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας και απόθεμα ενέργειας 

ισοδύναμο με 450 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Τα οποία μεταφράζονται 

ετήσια σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ (1% του ΑΕΠ), 400 

εκατομμύρια ως ευρύτερη επίδραση στα έσοδα του δημοσίου, 2,6 

δισεκατομμύρια ευρώ στην ετήσια ακαθάριστη αξία παραγωγής της 

ελληνικής οικονομίας (26,5% της αξίας πωλήσεων του συνόλου των ορυκτών 

πρώτων υλών). Δεδομένων των όχι και τόσο υψηλού κόστους δαπανών που 

επιφέρουν οι λιγνιτικές δραστηριότητες, όπως οι αμοιβές των εργαζομένων, 

το κόστος εξόρυξης και λειτουργίας των μονάδων αλλά και το πρόστιμο των 

ρύπων, ο λιγνίτης αυτή τη στιγμή αποτελεί οικονομικά μια από τις πιο 

συμφέρουσες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και  δύσκολα φαίνεται ότι μπορεί 

να βρεθεί άμεσα αντικαταστάτρια πηγή ενέργειας, χωρίς επιπρόσθετο 

κόστος για την ελληνική οικονομία. 

Το πλάνο απολιγνιτοποίησης, λοιπόν, δεν καθίσταται, εύκολη διαδικασία. 

Στην εικόνα παρακάτω (Εικόνα 5) παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα 

απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων από τη ΔΕΗ. 

 

 

Εικόνα 5: Χρονοδιάγραμμα απόσυρσης λιγντικών μονάδων. 

 

Source: ΔΕΗ 

 

 

Σύμφωνα με το πενταετές business plan-αναπτυξιακό σχέδιο που 

παρουσιάστηκε από τη ΔΕΗ στις 16/12/2019, βασικός πυλώνας αυτού είναι 
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η στροφή προς τις ΑΠΕ, το μερίδιο των οποίων θα αυξηθεί από 2% σήμερα 

σε 17% το 2024. Τη μερίδα του λέοντος θα διατηρήσουν τα υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια που θα φτάσουν το 74%, από 61% φέτος. Επίσης θα δοθεί 

έμφαση στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, Ο λιγνίτης, που 

τώρα καλύπτει το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας, θα μειωθεί στο 8% και θα 

μηδενιστεί το 2028. Η ΔΕΗ, με βάση το πρόγραμμα, ετοιμάζεται να μπει στο 

σύστημα της ηλεκτροκίνησης και σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία 1.000 

σημεία φόρτισης, ποντάροντας σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Ταυτόχρονα, 

αποφασίστηκε να λειτουργήσει μέσα στο 2020 η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, 

που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2014. Θα χρησιμοποιεί λιγνίτη έως το 

2028 και μάλιστα προβλέπεται να είναι βιώσιμη όσο η τιμή του διοξειδίου 

του άνθρακα διατηρείται μέχρι τα 35 ευρώ τον τόνο. Η υπερσύγχρονη 

εγκατάσταση, που θα κοστίσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, θα συνεχίσει να 

λειτουργεί αλλά με εναλλακτικά καύσιμα που θα επιλεγούν με βάση τα νέα 

δεδομένα. 

Παράλληλα σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ), το οποίο σχεδιάστηκε με βασικό γνώμονα  την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας έως το 2050, το φυσικό αέριο θα αναδειχθεί ως ο βασικός 

εθνικός ενεργειακός πόρος και θα είναι το καύσιμο που θα εξασφαλίσει την 

ομαλή μετάβαση σε ένα σύστημα όπου οι ΑΠΕ, θα διαδραματίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο, φτάνοντας σε ποσοστό που θα προσεγγίζει το 65% 

στην ηλεκτροπαραγωγή και το 35% του συνολικού ενεργειακού μίγματος 

έως το 2030. Ταυτόχρονα, θίγεται η ανάγκη ανάπτυξης των υποδομών 

ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τόσο των διασυνοριακών όσο κα των 

εγχώριων. Αυτές μάλιστα συνδέονται με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 

του Υπουργείου (ΔΕΠΑ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.) και την ανάγκη προσέλκυσης 

ιδιωτικών κεφαλαίων προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες 

επενδύσεις στα δίκτυα. Ακόμα, θίγεται και η ανάγκη δημιουργίας 

υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα νησιά, ανάπτυξης της διεσπαρμένης 

παραγωγής και ανάγκη αύξησης της χρήσης των ΑΠΕ στις μεταφορές (μέσω 

και της ηλεκτροκίνησης) αλλά και στον κτιριακό τομέα (συστήματα ψύξης 

και θέρμανσης). Παρόλα αυτά βραχυπρόθεσμα το βάρος της διείσδυσης των 

ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο πέφτει στους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς καθώς πρόκειται για πιο ώριμες τεχνολογίες με καλύτερη σχέση 

κόστους-οφέλους. (Τζαναβάρα) (GRE) 

Αλλάζοντας σκοπιά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις στον 

κοινωνικό τομέα. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, πολλές τοπικές 

κοινωνίες με χιλιάδες εργαζόμενους εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από το 

λιγνίτη. Για τις θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα από την λιγνιτκή 

δραστηριότητα και θα καταργηθούν υπάρχει πλάνο αποκατάστασης 

(εκτιμάται ότι είναι περίπου το 20% των συνολικών θέσεων εργασίας), για 

τις υπόλοιπες που υπάρχει έμμεση εξάρτηση, δυστυχώς δεν υπάρχει προς το 

παρόν κάποια λύση αποκατάστασης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, οι 
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ανάγκες τηλεθέρμανσης που καλύπτονταν από το λιγνίτη σχεδιάζεται να 

καλύπτονται από εδώ και στο εξής από το φυσικό αέριο. Βέβαια, δεδομένου 

ότι η υγεία είναι πρωταρχικός σκοπός σε μια κοινωνία, η απολιγνιτοποίηση 

μακροπρόθεσμα κάθε άλλο παρά αρνητικά μπορεί να φέρει στην κοινωνία. 

Τέλος, δεν υπάρχει αμφιβολία, πως η παύση των λιγνιτικών δραστηριοτήτων 

θα συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική ουδετερότητα και θα 

αποφευχθεί μια σημαντική πηγή ρύπανσης για το περιβάλλον. 

Εν κατακλείδι, η απολιγνιτοποίηση έως το 2023 κρίνεται ως μια μεγάλη και 

αναγκαία κίνηση εξυγίανσης του περιβάλλοντος, η οποία βραχυπρόθεσμα θα 

επιφέρει αρνητικές, αλλά όχι δυσβάσταχτες, επιπτώσεις στην ελληνική 

οικονομία. 
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Τable 20 : Πίνακας θετικών-αρνητικών της απολιγνιτοποίησης 

Τα θετικά της 

απολιγνιτοποίησης 

Τα αρνητικά της 

απολιγνιτοποίησης 

Μείωση των περιβαλλοντικών 

ρύπων: 

• Εξυγίανση του 

περιβάλλοντος 

• Κλιματική ουδετερότητα 

• Περιορισμός των επιπτώσεων 

στην ανθρώπινη υγεία 

Απώλεια ενεργειακής πηγής 

μεγάλου αποθέματος ( 

εκμεταλλεύσιμο απόθεμα περίπου 

ίσο με 3,2 δισεκατομμύρια τόνους, 

το οποίο ισοδυναμεί με 450 

εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο) 

Βελτιωμένες περιβαλλοντικές 

συνθήκες για τους κατοίκους 

τοπικών κοινωνιών κοντά στις 

λιγνιτικές μονάδες 

Ανάγκη άμεσης αντικατάστασης του 

λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο 

(20% της συνολικής παροχής της 

πρωτογενούς ενέργειας, 35% της 

συνολικής παροχής της ηλεκτρικής 

ενέργειας) 

Στροφή στις ΑΠΕ 

• Δια βίου πηγές ενέργειας-Όχι 

περιορισμένο απόθεμα 

• Πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον 

• Μακροπρόθεσμα 

οικονομικότερες 

Απώλεια οικονομικών κερδών από 

λιγνιτκές δραστηριότητες-Μείωση 

του ΑΕΠ 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

καλύτερων συνθηκών των 

αντίστοιχων θέσεων στις λιγνιτικές 

δραστηριότητες 

Βραχυπρόθεσμα ακριβότερο κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(Φθηνός συγκριτικά με άλλα 

εισαγόμενα και μη καύσιμα ο 

λιγνίτης) 

 Κατάργηση περίπου 20 χιλιάδων 

θέσεων εργασίας 
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