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ΔΙΑΓΩΓΗ
Αληηθείκελν ηεο έθζεζεο
Πηηο 29 Καξηίνπ 2013, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΓΔΖ ελέθξηλε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο ιηγληηηθήο κνλάδαο Ξηνιεκαΐδα-5, ηζρχνο 660MW ε νπνία
αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2020. Ξξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ιηγληηηθή κνλάδα ζηελ Διιάδα
απφ ην 2002 νπφηε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε κνλάδα ηεο Κειίηεο ζηε Φιψξηλα, ηζρχνο 450MW.
Πχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ θαη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο ΓΔΖ, αλακέλεηαη λα γίλεη δηαγσληζκφο
γηα ηελ επηινγή θαηαζθεπαζηή θαη γηα άιιε κία ιηγληηηθή κνλάδα ζηε Κειίηε, ηζρχνο 440MW κε
εθηηκψκελε ρξνλνινγία ιεηηνπξγίαο ην 2021.
Πηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ αλσηέξσ
ιηγληηηθψλ κνλάδσλ. Ζ αλάιπζε έγηλε γηα ρξνληθφ νξίδνληα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο 30 ρξφλσλ θαη
κε βάζε ηα ζελάξηα εμέιημεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξηζκνχ πνπ έρεη παξνπζηάζεη ην ΞΔΘΑ ζηνλ
Νδηθφ Δλεξγεηαθφ Σάξηε Ξνξείαο γηα ην 2050.

Γνκή ηεο έθζεζεο
Πην πξψην κέξνο ηεο έθζεζεο, γίλεηαη κηα εηζαγσγηθή αλαθνξά ζηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο γχξσ
απφ ηα δεδνκέλα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζηηο δηεζλείο απνθάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα κεηάβαζε ζε
έλα ζχζηεκα ειεθηξηζκνχ κεδεληθψλ εθπνκπψλ κέρξη ην 2050 θαη ζηηο δηεζλείο ηάζεηο θαη εκπεηξίεο
ζηελ θαηεχζπλζε απηή.
Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξηζκνχ θαζψο θαη ησλ ζελαξίσλ
ηνπ ΞΔΘΑ γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαδνρψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ. Πηε
ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ,
ελψ ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλαιχεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α.
Νη δπν ηειεπηαίεο ελφηεηεο ηεο κειέηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηνπηθή δηάζηαζε θαη ηηο επηπηψζεηο
ηεο ιηγληηηθήο «κνλνθαιιηέξγεηαο» ζηε Γπηηθή Καθεδνλία. Ξην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη νη
επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαη γίλεηαη κηα
ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο κε ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκψλ γηα ιφγνπο επέθηαζεο ησλ
ιηγληησξπρείσλ ζηελ πεξηνρή. Αθφκα, γίλεηαη κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο κειέηεο ηνπ ΡΔΔ Γπηηθήο
Καθεδνλίαο γηα ην θφζηνο κεηάβαζεο ηεο πεξηνρήο ζε έλα κεηα-ιηγληηηθφ κέιινλ θαη επίζεο κηα
ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο απφ επελδχζεηο ζε
εμνηθνλφκεζε θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
Πηα Παξαξηήκαηα ηεο κειέηεο γίλεηαη επίζεο


κία αλαθνξά ζηελ ηερλνινγία δέζκεπζεο-κεηαθνξάο-απνζήθεπζεο CO2, ζηε ζρεηηθή
επξσπατθή λνκνζεζία θαη ζηε κειέηε ηεο ΓΔΖ γηα ηε κειινληηθή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ
ζηε κνλάδα,



κηα ζπδήηεζε γηα ηελ αλαδήηεζε απφ πιεπξάο ηεο ΓΔΖ επλντθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ απφ δηεζλείο θνξείο θαη



κηα αλαζθφπεζε ηεο ζηάζεο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο απέλαληη
ζηε λέα κνλάδα θαη ηελ επέθηαζε ησλ ιηγληησξπρείσλ.
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ηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Αμίδεη, θαηαξράο, λα ζεκεησζεί πσο ην WWF Διιάο κε επηζηνιή ηνπ απφ ηηο 25.09.2012 είρε δεηήζεη
απφ ηε Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν πνπ είρε θαηαζέζεη ε
ΓΔΖ θαη αθνξνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο
Ξηνιεκαΐδα-5. Ρν WWF Διιάο έιαβε απάληεζε απφ ηε ΟΑΔ κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε (κεηά ην
πέξαο 4 κελψλ) θαη αθνχ πξνεγήζεθε ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ζηα Κέζα Δλεκέξσζεο, παξά
ηελ ππνρξέσζή ηεο Αξρήο λα απαληήζεη εληφο είθνζη εκεξψλ. Θαζψο ε απάληεζε ηεο ΟΑΔ δελ ήηαλ
πιήξεο, ην WWF Διιάο θαηέζεζε γηα δεχηεξε θνξά αίηεζε γηα πξφζβαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο
πιεξνθνξίεο. Ζ ΟΑΔ αληαπνθξίζεθε κε ζπλέπεηα απηή ηε θνξά, αξλνχκελε, σζηφζν, λα παξάζρεη
ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ.
Ζ ηερληθν-νηθνλνκηθή κειέηε πνπ έρεη γίλεη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, βαζίζηεθε ζηα
πην επίζεκα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα:


Ρα ζελάξηα εμέιημεο ηεο δήηεζεο ηνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΞΔ
θαη ηεο ηηκήο ηνπ δηθαηψκαηνο εθπνκπήο CO2 φπσο δίλνληαη ζηνλ Νδηθφ Δλεξγεηαθφ Σάξηε
Ξνξείαο γηα ην 2050 ηνπ ΞΔΘΑ.



Ρα ζηνηρεία θφζηνπο εμφξπμεο θαη ζεξκνγφλνπ δπλακηθφηεηαο ηνπ ιηγλίηε απφ πξφζθαηα
δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο



Ζ αλακελφκελε εμέιημε ηεο ηηκήο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ απφ κειέηεο πξφβιεςεο ηεο ΔΔ.

Γηα ινηπά ηερληθν-νηθνλνκηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθε ε εγρψξηα θαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία φπσο
θαίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο.
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ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ρν 2012 δηεπξχλζεθε ε βεβαηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πσο ην παγθφζκην θιίκα ήδε
αιιάδεη θαη πσο ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ
αιιάδνπλ ην θιίκα, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ειεθηξνπαξαγσγήο, ζα έρνπλ πξσηνθαλείο επηπηψζεηο ήδε
κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα.

Σν θιίκα αιιάδεη
Ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο Κεηεσξνινγίαο αλαθνίλσζε1 πσο ην 2011 ε κέζε ζπγθέληξσζε CO2
ζηελ αηκφζθαηξα έθηαζε ηα 390,9 ppm (κέξε ζην εθαηνκκχξην), απμεκέλε θαηά 40% ζε ζρέζε κε
ηε ζπγθέληξσζε CO2 πξηλ 250 ρξφληα (280ppm), ηελ επνρή δειαδή ηεο έλαξμεο ηεο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο. Κε ηνπο ηξέρνληεο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ 2ppm ην ρξφλν, αλακέλεηαη ίζσο ήδε απφ
ην 2015 λα θηάζνπκε ζε κέζε εηήζηα παγθφζκηα ζπγθέληξσζε CO2 400ppm, πνπ γηα ηνπο
επηζηήκνλεο ζεσξείηαη σο επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηελ απνθπγή απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θιίκαηνο.
Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή έλδεημε ήηαλ ε θαηαγξαθή, ζηηο 13 Καΐνπ 2013, απφ ην Ξαξαηεξεηήξην ηεο
NOAA ζην Mauna Loa γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία, κέζεο εκεξήζηαο ζπγθέληξσζεο 400,17ppm.
Πχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ε ηειεπηαία θνξά πνπ ε αηκφζθαηξα ηεο γεο είρε ηέηνηα
ζπγθέληξσζε CO2 ήηαλ θαηά ηελ Ξιεηφθαηλε πεξίνδν, δειαδή πξηλ 3-5 εθαηνκκχξηα ρξφληα.
Ζ ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε είλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο. Ρν 2012 ήηαλ ην 9o ζεξκφηεξν έηνο ζηελ
ηζηνξία ελψ 9 απφ ηα 10 ζεξκφηεξα έηε ηεο ηζηνξίαο αλήθνπλ ζηνλ 21ν αηψλα.2 Ππάδνληαο θάζε
ξεθφξ, ε ειάρηζηε έθηαζε ησλ πάγσλ ζηελ Αξθηηθή γηα ην 2012 ήηαλ 760 ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά
ρηιηφκεηξα κηθξφηεξε απφ ην πξνεγνχκελν αξλεηηθφ ξεθφξ ηνπ 2007.3
Πε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ ην Berkeley Earth Project ζπγθέληξσζε ηζηνξηθά δεδνκέλα κε 14,4
εθαηνκκχξηα κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο απφ 44.455 δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ πιαλήηε, κε ηηο
παιηφηεξεο κεηξήζεηο λα μεθηλνχλ απφ ην έηνο 1753. Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε
κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο απμήζεθε θαηά 1,5oCηα ηειεπηαία 250 ρξφληα θαη κάιηζηα θαηά 0,9oC ηα
ηειεπηαία 50 ρξφληα.4 Ζ έξεπλα ηνλίδεη κάιηζηα πσο “νη άλζξσπνη είλαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ε
αηηία” γηα ηε ζέξκαλζε έρνληαο δηαπηζηψζεη πσο ε επίπησζε ηεο ειηαθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη
κεδεληθή θαη πσο νη εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο είραλ αζζελή επίδξαζε ζηνλ 20ν αηψλα.
Ν Δπξσπατθφο Νξγαληζκφο Ξεξηβάιινληνο ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ5 δηαπίζησζε πσο ε θιηκαηηθή
αιιαγή ήδε επεξεάδεη φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο θαη πσο επηπηψζεηο κε αθφκα κεγαιχηεξν
θφζηνο ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη γηα ην κέιινλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ
Δπξψπε ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία ήηαλ θαηά 1,3oC πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηα πξνβηνκεραληθά
επίπεδα, νη θαχζσλεο εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα, νη πιεκκχξεο πνηακψλ
έρνπλ απμεζεί ζηε Β. Δπξψπε, ελψ έρεη κεησζεί ε ειάρηζηε ξνή ησλ πνηακψλ ζηε Λφηηα Δπξψπε.
Ζ επηζθφπεζε ηεο Ξαγθφζκηαο Ρξάπεδαο γηα ηα ηειεπηαία δεδνκέλα γχξσ απφ ηελ επηζηήκε ηνπ
θιίκαηνο6 θαηαιήγεη πσο αλ δελ ιεθζνχλ λέα κέηξα, ε αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
1

WMO, “Greenhouse Gas Concentrations Reach New Record”, 20.11.2012
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_965_en.html
2
NASA, “NASA Finds 2012 Sustained Long-Term Climate Warming Trend”, 15.01.2013
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-temps.html
3
NASA, “Arctic Sea Ice Hits Smallest Extent In Satellite Era”, 19.09.2012
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-seaicemin.html
4
Berkeley Earth Project, Summary of results http://berkeleyearth.org/results-summary/
5
EEA, “Climate change evident across Europe, confirming urgent need for adaptation”, 06.02.2013
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/climate-change-evident-across-europe
6
World Bank, “New Report Examines Risks of 4 Degree Hotter World by End of Century”, 18.11.2012
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-endof-century
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πιαλήηε ζα θζάζεη ηνπο 4oC κέρξη ηα ηέιε ηνπ αηψλα. Θάηη ηέηνην αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη
δηαβξψζεηο θαη θαηαζηξνθέο ζηηο παξάθηηεο δψλεο, κεγαιχηεξα πνζνζηά ππνζηηηζκνχ ιφγσ
θαηαζηξνθψλ ζηηο θαιιηέξγεηεο, εληνλφηεξεο πιεκκχξεο ζε ήδε πγξέο πεξηνρέο θαη μεξαζίεο ζε
μεξέο πεξηνρέο, πξσηφγλσξα θχκαηα θαχζσλα, απμεκέλε έληαζε ηξνπηθψλ θπθιψλσλ θαη κε
αληηζηξέςηκε απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θπξίσο ζε ζπζηήκαηα θνξαιιηνγελψλ πθάισλ.
Όια απηά βέβαηα δελ αθνξνχλ κφλν ην καθξηλφ κέιινλ. Πεηξά κειεηψλ δηαπηζηψλνπλ πσο ε
απμεκέλε έληαζε θαη ζπρλφηεηα εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή απνζηαζεξνπνίεζε, ε νπνία έρεη
ήδε μεθηλήζεη.
Κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζεξκνθξαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 60 εηψλ απφ ην Goddard Institute for Space
Studies (GISS) ηεο NASA7 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πηζαλφηεηα αθξαίσλ θαπζψλσλ είλαη
πιένλ πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Ξαξάιιεια, κειέηε ηνπ Potsdam Institute8 δηαπίζησζε πσο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
θφζκνπ ππάξρνπλ πέληε θνξέο πεξηζζφηεξνη κήλεο κε ξεθφξ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζε ζχγθξηζε κε
φζνπο αλακέλνληαλ αλ δελ ππήξρε ε εμειηζζφκελε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Πε ζπκθσλία κε ηα
παξαπάλσ, ε Θιηκαηηθή Δπηηξνπή ηεο θπβέξλεζεο ηεο Απζηξαιίαο ζπκπέξαλε πσο ηα πξσηνθαλή
θχκαηα θαχζσλα ηνπ θαινθαηξηνχ 2012/13 επεξεάζηεθαλ θαη επηδεηλψζεθαλ απφ ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή θαη πσο είλαη πνιχ πηζαλφ παξφκνηα θαηλφκελα λα είλαη ζπρλφηεξα θαη εληνλφηεξα ηηο
επφκελεο δεθαεηίεο.9
Πε φ,ηη αθνξά, ηέινο, ζηηο θαηαηγίδεο, κειέηε ηεο Δζληθήο Ωθεαληθήο θαη Αηκνζθαηξηθήο Γηνίθεζεο
ησλ ΖΞΑ εθηίκεζε πσο ε αχμεζε ηεο πγξαζίαο σο απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο ζέξκαλζεο ζα θάλεη
εληνλφηεξα έσο θαη θαηά 20-30% ηα πην αθξαία θαηλφκελα θαηαθξεκλίζεσλ ζην Βφξεην
εκηζθαίξην.10 Ξαξάιιεια, κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ησλ
ΖΞΑ εθηηκά πσο ε αχμεζε ηεο κέζεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο θαηά 1oC ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε
απφ 2 έσο 7 θνξέο ηεο εκθάληζεο ηπθψλσλ ζηνλ Αηιαληηθφ ηνπ επηπέδνπ ηνπ ηπθψλα Θαηξίλα.11

Αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη θάλεη μεθάζαξν πσο κνλαδηθή δηέμνδνο γηα λα απνθεπρζνχλ νη
ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο είλαη ε δξαζηηθή θαη άκεζε κείσζε ησλ
παγθφζκησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ αιιάδνπλ ην θιίκα, κε θπξηφηεξν ην CO2 πνπ εθπέκπεηαη
πξσηίζησο απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ.
Αληηιακβαλφκελνη –ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν δηαθεξχμεσλ- ηε ζνβαξφηεηα ηεο πξφθιεζεο, ζηε
ζπλδηάζθεςε ηνπ ΝΖΔ γηα ην θιίκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2012 ζηελ Ληφρα, νη
εθπξφζσπνη ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ θφζκνπ επηβεβαίσζαλ πσο ζα "εξγαζηνύλ επεηγόλησο γηα ηε
βαζηά κείσζε ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε
ζπγθξάηεζε ηεο αύμεζεο ηεο παγθόζκηαο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θάησ από ηνπο 2°C ζε ζρέζε κε ηα
πξν-βηνκεραληθά επίπεδα θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ εθπνκπώλ απηώλ ην
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ”.12

7

NASA, “Research Links Extreme Summer Heat Events to Global Warming”, 08.06.2012
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/warming-links.html
8
Potsdam Institute for Climate Impact Research, “Global warming has increased monthly heat records by a factor of
five”, 14.01.2013 http://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/monatliche-hitzerekorde-haben-sich-durch-dieerderwaermung-verfuenffacht
9
The Climate Commission (Australia), “The Angry Summer” http://climatecommission.gov.au/report/the-angry-summer/
10
Kenneth E. Kunkel et al. “Probable maximum precipitation and climate change”, 12.04.2013,
http://www.noaanews.noaa.gov/stories2013/20130403_ncdcextremeprecipitationstudy.html
11
Aslak Grinsted et al. “Projected Atlantic hurricane surge threat from rising temperatures” , 23.05.2013,
http://www.pnas.org/content/early/2013/03/14/1209980110
12
UNFCCC, “Report of the COP-18 sesssion, held in Doha from 26 November to 8 December 2012”, 28.02.2013
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf
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Πρεηηθά κε ην εχξνο κείσζεο ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο
ηέηνηνπ ζηφρνπ, ε πην επίζεκε εθηίκεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ ηειεπηαία Έθζεζε ηνπ
Γηαθπβεξλεηηθνύ Πάλει γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) ηνπ 2007.13 Πχκθσλα κε απηήλ,
γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 2,0-2,4oC, πνπ
αληηζηνηρεί ζε ζπγθέληξσζε CO2 350-400ppm, νη παγθφζκηεο εθπνκπέο CO2 ζα πξέπεη λα θηάζνπλ
ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπο πξηλ ην 2015 θαη λα έρνπλ κεησζεί θαηά 50-85% ην 2050.
Ρα ζπκπεξάζκαηα απηά έρνπλ επηβεβαησζεί πξαθηηθά απφ φιεο ηηο επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ
αθνινχζεζαλ. Πηελ πην βαξπζήκαληε απφ απηέο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Nature ην
2009,14 νη επηζηήκνλεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα πηζαλφηεηα 75% επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ
2 °C ε αλζξσπφηεηα έρεη ην πεξηζψξην λα θάςεη ιηγφηεξα απφ ηα κηζά ήδε γλσζηά απνζέκαηα
νξπθηψλ θαπζίκσλ. πνιφγηζαλ, επίζεο, πσο ε κείσζε ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ θαηά 50% ην
2050 δίλεη πηζαλφηεηα 55-88% γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κε ηελ πηζαλφηεηα λα πέθηεη ζην 46%
αλ ην 2020 νη παγθφζκηεο εθπνκπέο βξίζθνληαη ζε επίπεδα 25% κεγαιχηεξα εθείλσλ ηνπ 2000.
Ρν Ξξφγξακκα Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΝΖΔ αλαθνίλσζε πξφζθαηα15 πσο ππάξρεη έλα ράζκα 8
δηζεθαηνκκπξίσλ ηφλσλ CO2 αλάκεζα ζηηο κέγηζηεο παγθφζκηεο εθπνκπέο ηνπ 2020, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεπρζεί ζεκαληηθή απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο θαη ζε εθείλεο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα
θαηαγξαθνχλ αθφκα θη αλ πινπνηεζνχλ φιεο νη ζεκεξηλέο δεζκεχζεηο ησλ θξαηψλ γηα κεηψζεηο ζηηο
εθπνκπέο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη παγθφζκηεο εθπνκπέο πνπ έρνπλ απμεζεί θαηά 25% ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία, ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 12% κέρξη ην 2020.
Πηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη άιιεο πξφζθαηεο ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο κειέηεο.
Πχκθσλα κε έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ζην θνξπθαίν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Nature16, γηα λα είλαη
πηζαλφο ν πεξηνξηζκφο ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε ζηνπο 2oC, νη παγθφζκηεο
εθπνκπέο ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαηά 10-21% ην 2020, ζε ζρέζε κε ην 2012. Πχκθσλα κε άιιε
κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Nature17, ε δηαηήξεζε ηεο πηζαλφηεηαο κε-ππέξβαζεο ηεο ζέξκαλζεο
ηνπ πιαλήηε θαηά 2oC ζην 50%, απαηηεί κεγηζηνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ ην 2016 θαη
κείσζε ηνπο θαηά 5% εηεζίσο κέρξη ην 2050, εμέιημε πνπ ζα κεηψζεη θαηά 20-65% ηηο επηπηψζεηο ηηο
θιηκαηηθήο αιιαγήο κέρξη ην 2100, ζε ζχγθξηζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαηά 4oC.
Γίλεηαη ζαθέο, επίζεο, πσο θάζε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε θηιφδνμσλ θαη παγθφζκησλ κέηξσλ ζα
εθηηλάμεη ην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.18 Δλδεηθηηθά, κηα παγθφζκηα ηηκή 20
δνιαξίσλ ζηελ εθπνκπή ελφο ηφλνπ CO2 ζήκεξα ζα ζήκαηλε 60% πηζαλφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο
ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαηά 2oC. Γηα λα επηηεπρζεί ε ίδηα πηζαλφηεηα ην 2020, απαηηείηαη
αληίζηνηρα κηα ηηκή 100 δνιαξίσλ γηα θάζε ηφλν CO2.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Γηεζλνχο πεξεζίαο Δλέξγεηαο (IEA) «World
Energy Outlook».19 Έλα απφ ηα θεληξηθά κελχκαηα ηεο έθζεζεο είλαη πσο γηα ηελ επίηεπμε ηνχ
ζηφρνπ ζπγθξάηεζεο ηεο κέζεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 2oC, ππάξρεη πεξηζψξην κέρξη ην
2050 γηα θαχζε κέρξη ηνπ 1/3 ησλ ήδε γλσζηψλ απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, ε αλζξσπφηεηα έρεη πιένλ ζηε δηάζεζή ηεο έλαλ «πξνυπνινγηζκφ άλζξαθα», δειαδή
έλα πεξηζψξην εθπνκπψλ, ηεο ηάμεο ησλ 1.000 δηζεθαηνκκπξίσλ ηφλσλ CO2, πξνθεηκέλνπ λα κελ
επηδεηλσζεί ε απνζηαζεξνπνίεζε ηνχ θιίκαηνο. Κε δεδνκέλν φηη ε θαχζε φισλ ησλ ήδε
βεβαησκέλσλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ, θάξβνπλνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζα νδεγήζεη ζε εθπνκπή
13

IPCC, Fourth Assessment Report: Climate Change 2007: Working Group III: Mitigation of Climate Change: D.
Mitigation in the long term (after 2030) http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-d.html
14
Meinshausen et al, “Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2 °C”
http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature08017.html
15
UNEP, “Greenhouse Gas Emissions Gap Widening as Nations Head to Crucial Climate Talks in Doha”, 21.11.2012
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2698&ArticleID=9335&l=en
16
Joeri Rogelij et al., “2020 emissions levels required to limit warming below 2C”, 05.07.2012,
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1758.html
17
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1793.html
18
J. Rogelj et al, “Probabilistic cost estimates for climate change mitigation”, Nature 493, 79–83 (03 January 2013)
http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7430/full/nature11787.html
19
IEA, World Energy Outlook 2012, 12.11.2012 http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/

7

2.860 δηζεθαηνκκπξίσλ ηφλσλ CO2, πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ ηα 2/3 ησλ απνζεκάησλ απηψλ ζα πξέπεη
λα κελ εμνξπρζνχλ ή ε θαχζε ηνπο λα γίλεη κε ηελ –αθφκα κε δνθηκαζκέλε ή αληαγσληζηηθήηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο CO2. Ρν άιιν βαζηθφ θαη αλεζπρεηηθφ ζπκπέξαζκα ηεο
έθζεζεο είλαη πσο ηα 4/5 ησλ επηηξεπφκελσλ εθπνκπψλ κέρξη ην 2035 έρνπλ ήδε δεζκεπηεί απφ ηε
ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ (ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο, εξγνζηάζηα, θηίξηα θιπ).
Δμεηάδνληαο ηα παγθφζκηα ελεξγεηαθά ζελάξηα πξνο ην 2050 θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ην θιίκα, ε
έθζεζε ηεο ΗΔΑ ηνλίδεη πσο αθφκα θαη ζην ζελάξην «λέσλ πνιηηηθψλ» ε πηζαλφηεηα ζπγθξάηεζεο
ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 2oC είλαη κφιηο 6% κε πηζαλφηεξε ηηκή
αχμεζεο ηνπο 3,6oC. Ρν κνλαδηθφ ζελάξην ηεο έθζεζεο πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην ζηφρν ησλ 2oC είλαη
ην ζελάξην ζπγθξάηεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο CO2 ζηελ αηκφζθαηξα ζηα 450ppm ην νπνίν απαηηεί
πνιχ πην θηιφδνμεο πνιηηηθέο κείσζεο ηεο ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο
ζην ζελάξην απηφ ε θαηαλάισζε ιηγλίηε ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πέθηεη απφ 198 εθαηνκκχξηα ηφλνπο
ην 2010 ζε 41 εθ. ηφλνπο ην 2035, δειαδή κείσζε 80%.
Οι επιπηώζειρ και ηο κόζηορ ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ ζηην Ελλάδα
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή δελ είλαη θάηη πνπ αθνξά κφλν ηελ Αξθηηθή ή ηηο επάισηεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο
θαη ηεο Αζίαο. Αθνξά θαη ηε ρψξα καο.
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2009, ην WWF Διιάο θαη ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ δεκνζίεπζαλ ηελ
επηζηεκνληθή έθζεζε «Σν αύξην ηεο Διιάδαο: επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ
Διιάδα θαηά ην άκεζν κέιινλ».20 Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πφιεηο φπσο ε
Θεζζαινλίθε, ε Ξάηξα, ε Ιακία θαη ε Ιάξηζα ζα έρνπλ κέρξη θαη 20 πεξηζζφηεξεο εκέξεο
θαχζσλα θάζε ρξφλν κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ππξθαγηέο ζηα πεξηαζηηθά δάζε.
Ξαξάιιεια, ε ζπλνιηθή εηήζηα βξνρφπησζε ζα κεησζεί, αιιά αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 1020% νη αθξαίεο βξνρνπηψζεηο θαη ηα πιεκκπξηθά επεηζφδηα. Έλα ηέηνην κέιινλ ζα έρεη
απξφβιεπηεο επηπηψζεηο ζε δχν απφ ηνπο πην θξίζηκνπο ηνκείο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε
ρψξα καο: ηε γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκφ.
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011 δεκνζηεχηεθε ε Έθζεζε ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο «Οη πεξηβαιινληηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Διιάδα», χζηεξα
απφ εξγαζίεο δχν εηψλ.21 Ζ Έθζεζε εθηηκά κεηαμχ άιισλ πσο αθηνγξακκέο ζπλνιηθνχ κήθνπο
1.000 ριµ. απνηεινχλ πεξηνρέο πςειήο εππάζεηαο ζηελ θιηµαηηθή αιιαγή (κέρξη ην ηέινο ηνπ
αηψλα νη βξνρνπηψζεηο ζα µεησζνχλ κεηαμχ 5% θαη 19%) θαη πσο ε µέγηζηε ζεξµνθξαζία ζα
ππεξβαίλεη ηνπο 35ºC γηα 35-40 πεξηζζφηεξεο εκέξεο ζε ζρέζε κε ζήκεξα.
Ξέξα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ε Έθζεζε εθηηκά έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηε ρψξα καο. Πην δπζκελέζηεξν ζελάξην, ην ζπλνιηθφ ζσξεπηηθφ θφζηνο
γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνµία, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα έσο ην 2100 αλέξρεηαη ζηα 701 δηο επξψ (ζε
ζηαζεξέο ηηµέο ηνπ 2008), πνζφ ππεξδηπιάζην ηνπ εζληθνχ ρξένπο ηεο Διιάδαο ην 2009. Ζ Έθζεζε
φκσο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ην θιίκα είλαη
ηειηθά ε νηθνλνκηθφηεξε επηινγή πνπ δηαζέηνπκε: ζην Πελάξην Κεηξηαζµνχ πνπ εμέηαζε, ζχµθσλα
µε ην νπνίν ε Διιάδα µεηψλεη ζπλερψο θαη δξαζηηθά ηηο εθπνµπέο αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ, ζην
πιαίζην αληίζηνηρεο παγθφζµηαο πξνζπάζεηαο, ην ζπλνιηθφ ζσξεπηηθφ θφζηνο αλέξρεηαη ζε €436
δηο δειαδή θαηά €265 δηο µηθξφηεξν απφ εθείλν ηνπ Πελαξίνπ Κε ∆ξάζεο.
Ξην πξφζθαηα, ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ δεκνζίεπζε λέεο
πξνβιέςεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε λέα ελφηεηα ηνπ Οηθνζθνπίνπ, ηεο δηαδηθηπαθήο
ραξηνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηνπ WWF Διιάο γηα ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ.22 Πχκθσλα κε απηέο, ζηε
ρψξα καο ζα έρνπκε αχμεζε θαηά 50% ησλ ζεξκψλ εκεξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2021-2050 θαη 100%
κεηαμχ 2071-2100 θαη 30 επηπιένλ εκέξεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο αλά έηνο.
20

WWF, «Σν αύξην ηεο Διιάδαο: επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Διιάδα θαηά ην άκεζν κέιινλ», επηέκβξηνο
2009, http://www.wwf.gr/images/pdfs/wwf-to_avrio_tis_elladas.pdf
21
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, «Οη πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ
Διιάδα», Ηνύληνο 2011, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/results.aspx
22
WWF, “ε θόθθηλν ζπλαγεξκό ε Διιάδα εληόο ηνπ 21νπ αηώλα ιόγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο”, 11.12.2012,
http://goo.gl/rtRgD
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Η ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ
Απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2009 νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ ηεο ΔΔ έρνπλ ζέζεη ην ζηφρν γηα κείσζε ησλ
επξσπατθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-95% κέρξη ην 2050 ζε ζρέζε κε ην 1990,
ζην πιαίζην επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ θαηά 50% ην 2050.
Ρν Γεθέκβξην ηνπ 2011 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηνλ Δλεξγεηαθό Οδηθό Υάξηε 205023
ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πξνθιήζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ
ζηφρνπ. Ρν θείκελν ηνλίδεη πσο ε ηξνρηά κείσζεο ησλ επξσπατθψλ εθπνκπψλ θαηά 80-95% ην 2050
ζεκαίλεη πσο ε κείσζή ηνπο ην 2030 ζα πξέπεη λα είλαη 40%. Δηδηθφηεξα γηα ην επξσπατθφ ζχζηεµα
ειεθηξνπαξαγσγήο ν Σάξηεο ζεκεηψλεη πσο απηφ ζα πξέπεη λα έρεη απαιιαρζεί ζε ζεµαληηθφ
επίπεδν απφ ηηο εθπνµπέο CO2 ήδε απφ ην 2030 (κείσζε 57-65% ην 2030 θαη 96-99% ην 2050),
γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη πσο «από ην 2030 πεξίπνπ ζα πξέπεη λα εθαξµνζηεί ε ηερλνινγία
δέζµεπζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ άλζξαθα γηα ην ζύλνιν ησλ νξπθηώλ θαπζίµσλ ζηνλ
ηνµέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο».
Πε φια ηα ζελάξηα πνπ εμεηάδεη ν Νδηθφο Σάξηεο ν ηνκέαο ειεθηξηζκνχ ην 2050 ζα είλαη πξαθηηθά
κεδεληθψλ εθπνκπψλ CO2, ελψ ην κεξίδην ΑΞΔ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζα είλαη 64-97%
αλάινγα κε ην κεξίδην ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ηεο δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη φηη ην 2009 νη Γηεπζπληέο Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνχ πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 70% ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ ΔΔ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο
ΓΔΖ, ππέγξαςαλ δηαθήξπμε24 ζηελ νπνία δεζκεχζεθαλ ζην ζηφρν νη επηρεηξήζεηο ηνπο λα παξέρνπλ
ειεθηξηζκφ κεδεληθψλ εθπνκπψλ ην 2050. Πην πιαίζην απηφ, ε EURELECTRIC, ε Δπξσπατθή
Έλσζε ηεο Βηνκεραλίαο Ζιεθηξηζκνχ, εθπφλεζε ην 2010 ηελ έθζεζε «Power Choices Pathways
to Carbon-Neutral Electricity in Europe by 2050»25 ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη κηα νηθνλνκηθά
αληαγσληζηηθή θαη αζθαιήο ηξνρηά επίηεπμεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ.
Αλ θαη νη επξσπατθέο πνιηηηθέο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θηιφδνμεο, ε Δπξψπε έρεη
ηνπιάρηζηνλ θαηαθέξεη λα βξίζθεηαη ζηελ παγθφζκηα πξσηνπνξία ζηελ πξνζπάζεηα απφαλζξαθνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ειεθηξηθή
ελέξγεηα, ζηελ ΔΔ ηε δεθαεηία 2002-2011 ην κεξίδην ησλ ΑΞΔ απμήζεθε θαηά 61% (απφ 12,7% ζε
20,4%)26. Ζ αχμεζε ήηαλ πνιχ πην ζεκαληηθή ζε ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ θηιφδνμεο πνιηηηθέο
πξνψζεζεο ησλ ΑΞΔ φπσο ζηε Γεξκαλία πνπ είδε ην κεξίδην ησλ ΑΞΔ ζηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηζκνχ λα απμάλεηαη θαηά 173% (απφ 7,4% ζε 20,3%) ή ζηε Γαλία κε αληίζηνηρε αχμεζε 111%
(απφ 18,4% ζε 38,8%).
Ρελ πην θηιφδνμε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ζηελ ΔΔ έρεη ε Γαλία ε νπνία απφ ην 2012 έρεη ζέζεη
ζηφρν λα θαιχπηεη ην 2050 φιεο ηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο απφ ΑΞΔ.27 Δηδηθφηεξα, ε Θνπεγράγε
έρεη δεζκεπηεί ζε κεδεληθέο εθπνκπέο απφ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο θαηαλαιψζεσλ γηα ην
202528. Ρνλ Ηαλνπάξην ε Γηεζλήο πεξεζία Δλέξγεηαο δεκνζίεπζε Έθζεζε29 ζηελ νπνία πεξηγξάθεη
πψο νη Πθαλδηλαβηθέο ρψξεο (Φηιαλδία, Λνξβεγία, Πνπεδία, Γαλία θαη Ηζιαλδία) ζα κπνξνχλ λα

23

European Commission, Energy Roadmap 2050, 15.11.2011
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm
24
EURELECTRIC, “A Declaration by European Electricity Sector Chief Executives”
http://www.eurelectric.org/CEO/CEODeclaration.asp
25
EURELECTRIC “Power Choices - Pathways to Carbon-Neutral Electricity in Europe by 2050”, 2009
http://www.eurelectric.org/PowerChoices2050
26
EUROSTAT, Electricity generated from renewable sources - % of gross electricity consumption
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc330
27
Danish Ministry of Climate Energy and Buildings, “DK Energy Agreement”, March 22 2012
http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Energiaftale/FAKTA%20UK%201.pdf
28
“Copenhagen
to
become
first
carbon
neutral
capital
by
2025”,
24.05.2012,
http://usa.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=b08d4cce-9c7a-44d7-801d-310977fcd2ad
29
IEA, “First IEA regional technology study plots carbon-neutral Nordic energy system”, 22.01.2013,
http://www.iea.org/etp/nordic/
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έρνπλ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα κεδεληθψλ εθπνκπψλ ην 2050. Ζ θπβέξλεζε ηεο Φηιαλδίαο ζρεδηάδεη λα
είλαη ε πξψηε επξσπατθή ρψξα πνπ ζα απεμαξηεζεί απφ ην θάξβνπλν ήδε απφ ην 2025.30
Ζ Βξεηαλία, παξάιιεια, πξνρσξά απνθαζηζηηθά ζηελ απναλζξαθνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηφο ηεο. Πχκθσλα κε ηελ πξφηαζε λφκνπ γηα ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαηέζεθε ζην
Θνηλνβνχιην31, νη εθπνκπέο ησλ λέσλ ζεξκηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο δελ ζα κπνξνχλ λα
ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 450 gCO2/kWh, ελψ νη ηξνπνινγίεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί αθνξνχλ κφλν ζε
απζηεξνπνίεζε ηνπ νξίνπ απηνχ. Πηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε λένο αλζξαθηθφο ζηαζκφο
ειεθηξνπαξαγσγήο ζηε Βξεηαλία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ιεηηνπξγεί απφ ηελ αξρή κε ηερλνινγία
δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο CO2.
Αιιά θαη ρψξεο εθηφο Δπξψπεο ήδε εηνηκάδνληαη γηα ηελ απεμάξηεζή ηνπο απφ ην θάξβνπλν. Ρα
ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ΖΞΑ έρνπλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο 143 αλζξαθηθνί ζηαζκνί ηζρχνο 54GW θαη
ε νξγάλσζε Sierra Club αγσλίδεηαη γηα λα απνζπξζνχλ άιια 50GW κέρξη ην 2015.32 Ζ Ξεξηθέξεηα
ηνπ Νληάξην ζηνλ Θαλαδά απνθάζηζε πξφζθαηα πσο κέζα ζην 2014 ζα έρεη θιείζεη θαη ηα 3GW
αλζξαθηθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα.33 Ρν Ινο Άληδειεο, ε 2ε κεγαιχηεξε κεηξνπνιηηηθή
πεξηνρή ησλ ΖΞΑ απνθάζηζε ην Κάξηην ηνπ 2013 πσο, κέρξη ην 2025, ζα πάςεη λα ρξεζηκνπνηεί
ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλζξαθηθνχο ζηαζκνχο πνπ ζήκεξα θαιχπηνπλ ην 39% ηεο θαηαλάισζήο
ηεο.34
Η αποκενηπυμένη ανάπηςξη ηυν
ηλεκηπιζμού

ΑΠΕ κλονίζει ηιρ παπαδοζιακέρ επισειπήζειρ

Όιν θαη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο εθηηκνχλ πσο κηα ελεξγεηαθή επαλάζηαζε βξίζθεηαη ππφ εμέιημε, ε
νπνία απεηιεί λα κεηαηξέςεη ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ ζε «δεηλφζαπξνπο ηνπ
ελεξγεηαθνχ καο ζπζηήκαηνο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ζε ζρεηηθφ αθηέξσκα ην Reuters.
Ρνλ Ηαλνπάξην, ην Edison Electric Institute, ε έλσζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνχ ζηηο
ΖΞΑ, ηφληζε πσο ε αλάπηπμε ησλ δηεζπαξκέλσλ κνξθψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο φπσο ηα
θσηνβνιηατθά (ΦΒ) απεηινχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ θαζψο
ζην άκεζν κέιινλ θαηαλαισηέο κπνξεί λα επηιέγνπλ λα παξάγνπλ νη ίδηνη ηελ ελέξγεηα πνπ
θαηαλαιψλνπλ θαη λα απνδεζκεχνληαη απφ ην δίθηπν35.
Πην ίδην πλεχκα, ν ηξαπεδηθφο θνινζζφο UBS ζηελ πξφζθαηε έθζεζή ηνπ "Η κε επηδνηνύκελε
ειηαθή επαλάζηαζε" ζεκείσζε πσο ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα ξεχκαηνο κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ θπζηνινγηθή επηινγή
γηα ηα λνηθνθπξηά ζηελ Δπξψπε ηελ εγθαηάζηαζε ΦΒ ζε ζπλδπαζκφ κε κπαηαξία γηα απνζήθεπζε
ελέξγεηαο ίζσο ήδε απφ ην 201436, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ
ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ηα αληηιακβαλφκαζηε ζήκεξα. Νη αλαιπηέο ηεο UBS εθηηκνχλ πσο
κέρξη ην 2020 έσο ην θαη ην 9% ηεο δήηεζεο ειεθηξηζκνχ ζηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία
ζα κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 43GW κε επηδνηνχκελσλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα
απηνπαξαγσγή.
Νη επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο εμέιημεο ζηνπο παξαδνζηαθνχο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα
είλαη ζεκαληηθέο. Ζ UBS εθηηκά πσο ζε έλα ηέηνην ζελάξην ην 2020 ν βαζκφο αμηνπνίεζεο (capacity
factor) ησλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ ζηε Γεξκαλία ζα πέζεη απφ 72% ζε 59% θαη ησλ αλζξαθηθψλ απφ
30

http://www.bloomberg.com/news/2012-09-28/finland-may-phase-out-coal-use-in-power-by-2025-minister-says.html
Energy Bill, 29.11.2012, http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2012-2013/0100/130100.pdf
32
Sierra Club, Beyond Coal campaign - Victories http://content.sierraclub.org/coal/victories
33
Reuters,
“Ontario
to
add
renewable
energy,
shut
coal-fired
power
plants”,
01.03.2013
http://www.reuters.com/article/2013/03/01/utilities-ontario-ieso-idUSL1N0BT5TX20130301
34
Bloomberg,
“Los
Angeles
Halts
Using
Electricity
From
Coal
Plants”,
20.03.2013
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-19/los-angeles-halts-using-electricity-from-coal-plants.html
35
Edison Electric Institute, "Disruptive Challenges: Financial Implications and Strategic Responses to a Changing Retail
Electric Business", 01.2013, http://www.eei.org/ourissues/finance/Documents/disruptivechallenges.pdf
36
Renew Economy, "UBS: Boom in unsubsidised solar PV flags energy revolution", 23.01.2013,
http://reneweconomy.com.au/2013/ubs-boom-in-unsubsidised-solar-pv-flags-energy-revolution-60218
31
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47% ζε 31%. Ωο απνηέιεζκα, ε έθζεζε ζεκεηψλεη πσο γηα λα απμήζνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο
νη επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε θιείζηκν ηνπ 40% ησλ πθηζηάκελσλ
κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θάξβνπλν θαη θπζηθφ αέξην.37
Πε πξφζθαηε κειέηε ηνπ ην Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Νηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (DIW) εθηίκεζε πσο έλαο
ιηγληηηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 1,1GW πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2015 ζα εκθαλίδεη ζηα 40 ρξφληα
δσήο ηνπ ζπλνιηθή δεκηά 426 εθαηνκκπξίσλ επξψ.38
Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη, ηέινο, θαη ην πάγσκα ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξαθηθνχο ζηαζκνχο ζηε
Γεξκαλία ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηηο ακειεηέεο ηηκέο CO2 θαη ηηο πςειέο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Ξίλαθα 1:39
Πίλαθαο 1: εμέιημε επελδύζεσλ ζε ζηαζκνύο άλζξαθα ζηε Γεξκαλία
Πιήζνο
ζηαζκώλ

πλνιηθή ηζρύο
(MW)

Aλαθνηλώζεηο γηα θαηαζθεπή αλζξαθηθώλ ζηαζκώλ
ην 2007

39

3.000

ε ιεηηνπξγία

2

2.900

Τπό θαηαζθεπή

8

8.600

ε θάζε αδεηνδόηεζεο

3

2.700

Αλαζηνιή ελδηαθέξνληνο

6

5.400

Αθπξσζέληεο

20

19.400

Σν εμωηεξηθό θόζηνο ηνπ άλζξαθα
Δίλαη δηαδεδνκέλε ε εληχπσζε πσο ε θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ -πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ ιηγλίηε, ηνπ
θηελφηεξνπ θαπζίκνπ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα- απνηειεί ηελ νηθνλνκηθφηεξε επηινγή γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Κηα ηέηνηα νπηηθή φκσο ιακβάλεη ππφςε ηεο κφλν ηελ αγνξαία
ηηκή ηνπ θαπζίκνπ, ην πφζν δειαδή απηφ θνζηίδεη ζηνλ παξαγσγφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Απνηέιεζκα, φκσο, ηεο θαχζεο δελ είλαη κφλν ε παξαγσγή ρξήζηκεο ελέξγεηαο αιιά θαη κηα ζεηξά
απφ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία ηηο νπνίεο ζα θιεζνχλ λα
πιεξψζνπλ θάπνηνη, είηε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είηε θάπνπ αιινχ. Ρν ίδην βέβαηα ηζρχεη θαη γηα ηηο
επηπηψζεηο απφ ηελ εμφξπμε θαη κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ. Απηφ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο φκσο δελ είλαη
“νξαηφ”, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο παξαγσγήο θαη επνκέλσο επηβαξχλεη ην θνηλσληθφ
ζχλνιν θαη φρη απηφλ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πξφθιεζε ησλ επηπηψζεσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα
νηθνλνκηθφ φθεινο θαη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ ίδην.
Ξιήζνο κειεηψλ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηηο “εμσηεξηθφηεηεο” απηέο θαη φιεο
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο αλ ην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα
ελζσκάησλε θαη ην θφζηνο ησλ επηπηψζεσλ πνπ ε εμφξπμε θαη ε θαχζε ηνπο πξνθαιεί, ην φπνην
νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκά ηνπο εμαλεκίδεηαη.

37

Renew Economy, "The beginning of the
end for centralised
generation?", 14.03.2013,
http://reneweconomy.com.au/2013/the-beginning-of-the-end-for-centralised-generation-84641
38
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin, “Bedeutung der Braunkohle sinkt: Neue Kraftwerke und Tagebaue
sind
überflüssig”,
28.11.2012
http://www.diw.de/de/diw_01.c.412066.de/themen_nachrichten/bedeutung_der_braunkohle_sinkt_neue_kraftwerke_und
_tagebaue_sind_ueberfluessig.html _tagebaue_sind_ueberfluessig.html
39
Deutsche Umwelthilfe, “Projects of coal-fired power plants in Germany since 2007”, 11.2012
http://www.duh.de/uploads/media/New_coal_plants_Germany_2012_DUH.pdf
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Ν Δπξσπατθφο Νξγαληζκφο Ξεξηβάιινληνο δεκνζίεπζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011 ηελ έθζεζε
«Απνθαιύπηνληαο ην θόζηνο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο από βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο ζηελ Δπξώπε».40 Πε απηήλ παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο 622 πην
ξππνγφλεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ ΔΔ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 7 ιηγληηηθνί ζηαζκνί ηεο
ΓΔΖ.41 Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 2, ην εμσηεξηθφ θφζηνο
απφ ηηο εθπνκπέο ησλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ ην 2009 θπκαίλεηαη απφ 2,33 έσο 3,91 δηο επξψ, αλάινγα
κε ην εχξνο ησλ εθηηκήζεσλ θφζηνπο γηα ηελ αμία κηαο ζηαηηζηηθήο δσήο (VSL) θαη ηελ αμία ελφο
έηνπο δσήο (VOLY).
Πίλαθαο 2: εμσηεξηθό θόζηνο ιηγληηηθώλ ζηαζκώλ ζηελ Διιάδα

Ληγληηηθόο
ηαζκόο
Μεγαιόπνιε Α
Άγηνο Γεκήηξηνο
Καξδηά
Πηνιεκαΐδα
Ακύληαην
Μεγαιόπνιε Β
Μειίηε
ΤΝΟΛΟ

CO2

Γεισζείζεο εθπνκπέο
(ηόλνη)
NOx
SOx

4.460.000
12.900.000
9.650.000
5.030.000
4.400.000
2.910.000
1.880.000

3.090
24.800
17.400
6.260
4.270
2.220
1.420

184.000
58.000
9.280
6.670
20.200
1.260
2.240

PM10
5.590
471
3.520
5.050
1.230
59,2
N.R.

πλνιηθό θόζηνο επηπηώζεσλ
(εθαηνκκύξηα €)
Low 'VOLY'
High 'VSL'
692
629
393
225
216
105
71
2.332

1.609
944
503
320
330
115
84
3.906

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο:







Πην παξαπάλσ θφζηνο ξχπαλζεο δελ ζπλεθηηκάηαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
εμφξπμε θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε
Γηα ην θφζηνο ηνπ CO2 ιακβάλεηαη ηηκή 33,6 επξψ αλά ηφλν πνπ απνηειεί ηελ ηηκή γηα ην
2020 ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλέπηπμε ε Βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ απνηίκεζε
ηνπ άλζξαθα. Γηα ην 2030 ε κεζνδνινγία πξνηείλεη ηηκή 85,7 επξψ αλά ηφλν
Ρν θφζηνο απφ ηηο εθπνκπέο ησλ ππφινηπσλ ξχπσλ (εθηφο CO2) αλέξρεηαη ζε 35,5-59,4% ηνπ
ζπλνιηθνχ
Απφ ην 2009, ρξνληά γηα ηελ νπνία ε έθζεζε ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία, έρνπλ ηεζεί εθηφο
ιεηηνπξγίαο νη 3 παιηφηεξεο θαη πην ξππνγφλεο ιηγληηηθέο κνλάδεο (νη 2 απφ ηηο 3 κνλάδεο ηεο
Κεγαιφπνιε-Α θαη ε 1ε απφ ηηο 4 κνλάδεο ηεο Ξηνιεκαΐδαο)
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, ηo 2009 ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ΓΔΖ απφ πσιήζεηο ελέξγεηαο ήηαλ
5,5 δηο42
Ιακβάλνληαο ππφςε πσο ην 2009 νη ιηγληηηθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ παξήγαγαλ 30,5
εθαηνκκχξηα MWh,43 ην εχξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο 2,33-3,91 δηο
αληηζηνηρεί ζε εχξνο επηβάξπλζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηά 76,3-127,9 €/MWh

Ξην πξφζθαηα, ζηηο 7 Καξηίνπ 2013, ε Health and Environment Alliance (HEAL), κηα ζπκκαρία 70
40

EEA, “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe”, 24.11.2012
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/industrial-air-pollution-cost-europe
41
Ζ έθζεζε ρξεζηκνπνίεζε από ην Δπξσπατθό Μεηξών Ρύπσλ (E-PRTR) ηα δεδνκέλα εθπνκπώλ ζρεδόλ 10.000
βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Δπξώπε γηα ην 2009 θαη ηα αλέιπζε ρξεζηκνπνηώληαο εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο,
όπσο απηά πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Clean Air for Europe (CAFE) ηεο ΔΔ γηα λα ππνινγίζεη
έλα εύξνο εθηηκώκελνπ θόζηνπο από ηηο εθπνκπέο ξύπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εμέηαζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, ηνπηθώλ ξύπσλ (όπσο νμείδηα ηνπ αδώηνπ, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, κηθξνζσκαηίδηα, ακσλία), βαξέα κέηαια
(αξζεληθό, θάδκην, ρξώκην, κόιπβδν, πδξάξγπξν) θαη νξγαληθνύο κηθξνξύπνπο (βελδόιην, πνιπθπθιηθνύο
πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμίλεο θαη θνπξάλεο).
42
ΓΔΖ, Δηήζην Γειηίν 2009 http://www.dei.gr/Documents/DEH%20Deltio%202009%20GR%20gray.pdf
43
ΑΓΜΖΔ, Μεληαην Γειηην Ηζνδπγηνπ Ζιεθηξηθεο Δλεξγεηαο ην Γηαζπλδεδεκελν πζηεκα, Γεθέκβξηνο 2009
http://www.admie.gr/fileadmin/user_upload/Files/energy/energy200912_GR.pdf
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επξσπατθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ πγείαο, δεκνζίεπζε ηελ έθζεζή ηεο «Ο απιήξσηνο
ινγαξηαζκόο πγείαο – πώο καο αξξσζηαίλνπλ νη αλζξαθηθνί ζηαζκνί».44 Πε απηήλ
παξνπζηάδεη κηα επηζθφπεζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο ζηελ πγεία, θαζψο θαη κηα νηθνλνκηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πγείαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απφ αλζξαθηθνχο ζηαζκνχο ζηελ Δπξψπε.
Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο απηφ απφ ηηο εθπνκπέο ησλ ιηγληηηθψλ
ζηαζκψλ ζηελ Διιάδα ην 2009 θπκαίλεηαη απφ 1,47 έσο 4,09 δηο αλάινγα κε ηα δχν ζελάξηα
εθηίκεζεο ζλεζηκφηεηαο πνπ εμεηάδεη ε έθζεζε θαη βαζίδνληαη αληίζηνηρα ζηελ αμία ελφο έηνπο δσήο
(VOLY) θαη αμίαο κηαο ζηαηηζηηθήο δσήο (VSL). Αλάγνληαο ην παξαπάλσ θφζηνο ζηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ειιεληθψλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ ην 2009 πξνθχπηεη εχξνο θξπθνχ θφζηνπο
παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί ζε 48,1-133,9 €/MWh.
Ξαξάιιεια, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη κηα κειέηε επηζηεκφλσλ ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ Harvard
πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011 ζην πεξηνδηθφ ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Λέαο φξθεο.45 Ζ κειέηε
θαηαγξάθεη αλαιπηηθά θαη θνζηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία, ηελ νηθνλνκία θαη ην
πεξηβάιινλ ησλ ΖΞΑ απφ θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θάξβνπλνπ (εμφξπμε, κεηαθνξά,
επεμεξγαζία θαη θαχζε). Ππκπεξαίλεη πσο αλ ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ θφζηνο ελζσκαησλφηαλ ζην
θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θάξβνπλν, απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε αχμεζή ηνπ θαηά
93,6 έσο 268,9 $/MWh. Νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ κάιηζηα πσο ηα λνχκεξα απηά απνηεινχλ κηα
ππνεθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο θαζψο δελ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί νη επηπηψζεηο ζηα
νηθνζπζηήκαηα απφ ηνμηθέο ελψζεηο θαη βαξέα κέηαιια νχηε ν επηξνθηζκφο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ,
ελψ κεγάιε αβεβαηφηεηα παξακέλεη γχξσ απφ ηηο πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ελφο
απνζηαζεξνπνηεκέλνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο.
Ρν Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν (ΓΛΡ), ηέινο, ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ ππνινγίδεη πσο ην 2011 νη
θπβεξλήζεηο ηνπ θφζκνπ έδσζαλ απεπζείαο επηδνηήζεηο χςνπο 480 δηο δνιαξίσλ ζηελ θαηαλάισζε
νξπθηψλ θαπζίκσλ ελψ ε κε θνξνιφγεζή ηνπο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο θφζηνπο
αληηζηνηρεί ζε έκκεζεο επηδνηήζεηο χςνπο 1,4 ηξηο δνιαξίσλ, ππνζέηνληαο πσο ζα κπνξνχζε λα
επηβιεζεί θφξνο 25$/tCO2. Ρν ΓΛΡ ηνλίδεη πσο κφλν ε δηφξζσζε ησλ παξαπάλσ άκεζσλ θαη
έκκεζσλ επηδνηήζεσλ ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 13%.46

Σν Δπξωπαϊθό ύζηεκα Δκπνξίαο Γηθαηωκάηωλ Δθπνκπήο
Ρν βαζηθφ εξγαιείν ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ είλαη ην Δπξσπατθφ Πχζηεκα Δκπνξίαο
Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο (ΔΠΔΓΔ) ην νπνίν είλαη θαη ην κεγαιχηεξν αληίζηνηρν ζχζηεκα εκπνξίαο
παγθνζκίσο. Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ Ππζηήκαηνο ήηαλ ην 2005-2007, ελψ πξφζθαηα έιεμε ε
δεχηεξε (2008-2012) θαη μεθίλεζε ε ηξίηε πνπ νινθιεξψλεηαη ην 2020. Πην ΔΠΔΓΔ ζπκκεηέρνπλ
πεξίπνπ 11.000 κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ
ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ επξσπατθψλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Ζ ηζρχνπζα θνηλνηηθή47 θαη εζληθή λνκνζεζία48 νξίδεη πψο απφ ηελ 1.1.2013 φιεο νη εγθαηαζηάζεηο
ζεξκηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο άλσ ησλ 20MW ζηελ Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλεο λα αγνξάδνπλ θαη
λα παξαδίδνπλ δηθαηψκαηα εθπνκπψλ γηα ην ζχλνιν ησλ επαιεζεπκέλσλ εθπνκπψλ CO2 ηνπο.
Αληίζεηα, νξηζκέλνη βηνκεραληθνί θιάδνη, ηδηαίηεξα νη ελεξγνβφξνη, ζα επσθειεζνχλ απφ κηα
ρξνληθά κεηνχκελε δσξεάλ θαηαλνκή δηθαησκάησλ, ε νπνία απνηειεί κηα κνξθή πξνζηαζίαο
απέλαληη ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ.
Πχκθσλα κε φινπο ηνπο αλαιπηέο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΔΠΔΓΔ
παξνπζηάδεη κεγάιε ππεξπξνζθνξά δηθαησκάησλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεησκέλε νηθνλνκηθή
44

Health and Environment Alliance, “Coal’s unpaid health bill”, 07.03.2013 www.env-health.org/unpaidhealthbill
P.
Epstein
et
al,
“Full
cost
accounting
for
the
life
cycle
of
coal”
http://solar.gwu.edu/index_files/Resources_files/epstein_full%20cost%20of%20coal.pdf
46
Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications, IMF 2013 http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf
47
Οδεγία 2009/29/ΔΔ, ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2003/87/ΔΔ
48
Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 54409/2632/2004, ΦΔΚ 2030/29.12.2010
45
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δξαζηεξηφηεηα σο απνηέιεζκα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε
εμσηεξηθψλ πηζησηηθψλ κνξίσλ απφ κεραληζκνχο επειημίαο ηνπ Θηφην (ηα νπνία θάιπςαλ ην 13%
ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ην 2011) αιιά θαη ζηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ. Πηελ πξφζθαηε
έθζεζή ηεο γηα ηελ “Καηάζηαζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο δηθαησκάησλ εθπνκπήο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην 2012”49 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη πσο “ζηηο αξρέο 2012,
είρε ζπζζσξεπηεί πιεόλαζκα 955 εθαηνκκπξίσλ δηθαησκάησλ. Αθόκε θαη αλ εμαηξεζεί ην ηκήκα ηνπ
πιενλάζκαηνο πνπ πξνέξρεηαη από ηε ρξήζε δηεζλώλ πηζησηηθώλ κνξίσλ γηα ζπκκόξθσζε, ην
πιεόλαζκα ζα αλεξρόηαλ παξόια απηά ζε 406 εθαηνκκύξηα κνλάδεο δηθαησκάησλ”. Γηα ζχγθξηζε, ν
εηήζηνο κέζνο φξνο δηθαησκάησλ ζην Πχζηεκα γηα ηελ πεξίνδν 2008-12 ήηαλ 1,86 δηο.
Ζ ππεξπξνζθνξά απηή νδήγεζε ζε ξαγδαία κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ δηθαησκάησλ ην 2012, φπσο
θαίλεηαη θαη ζην Πρήκα 1, κε απνηέιεζκα λα ππνλνκεχεηαη ε ίδηα ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν ζθνπφο
ηνπ ΔΠΔΓΔ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Νδεγίαο 2009/29/ΔΔ, ψζηε λα επηηξαπεί ε νπηζζνβαξήο ρξνληθή κεηαηφπηζε ησλ
πξνγξακκαηηδφκελσλ δεκνπξαζηψλ απφ ηα πξψηα έηε ηεο ηξίηεο θάζεο ζηα ηειεπηαία
(backloading) ελψ δελ απνξξίπηεη ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ δνκηθψλ αιιαγψλ φπσο ηεο αχμεζεο
ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ην 2020, ηεο κφληκεο
απνκάθξπλζεο νξηζκέλεο πνζφηεηαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ πνπ πξννξίδνληαλ πξνο
δεκνπξάηεζε, ηεο εηζαγσγήο επηπιένλ ηνκέσλ ζην ΔΠΔΓΔ θ.α.
ρήκα 1: εμέιημε ηηκώλ δηθαησκάησλ εθπνκπώλ EUAs (Ιαλνπάξηνο 2005 – Απξίιηνο 2013)

Γηα ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ην θφζηνο ηνπ δηθαηψκαηνο εθπνκπήο
ζπλππνινγίδεηαη ζην κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε 643/2011 ηεο
ΟΑΔ, ε ελζσκάησζε ηνπ θφζηνπο εθπνκπψλ CO2 ζηηο πξνζθνξέο έγρπζεο ησλ κνλάδσλ γηα θάζε
κήλα γίλεηαη πξνζζέηνληαο ηνλ κέζν φξν ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο
Γεθεκβξίνπ 2013 ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.
Αλεμάξηεηα κε ην ηη ζα ζπκβεί ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηνπ Ππζηήκαηνο κέρξη ην 2020, ε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ CO2 ηεο ΔΔ κε νξίδνληα ην 2050 είλαη νξγαληθά ζπλδεδεκέλε, θαη νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη,
κε κηα αληίζηνηρε ηξνρηά αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εθπνκπήο θάζε ηφλνπ CO2.
Πηνλ Ξίλαθα 3 θαίλνληαη νη πξνβιέςεηο εμέιημεο ηεο ηηκήο ηνπ δηθαηψκαηνο εθπνκπήο ζχκθσλα κε
ζελάξηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (απφ ηνλ Νδηθφ Δλεξγεηαθφ Σάξηε 2050), ηεο EURELECTRIC
(απφ ηελ Έθζεζε Power Choices) θαη ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο (απφ ηελ
Έθζεζε γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο):
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European Commission, The state of the European carbon
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/docs/com_2012_652_en.pdf

market

in

2012,

14.11.2012

14

Πίλαθαο 3: πξνβιέςεηο εμέιημεο ηηκώλ δηθαησκάησλ CO2
€ /t CO2

2020

2030

2050

Δπξ. Δπηηξνπή – ελάξην δηαθνξνπνηεκέλσλ
ηερλνινγηώλ
Δπξ. Δπηηξνπή – ελάξην πςειήο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθόηεηαο
Δπξ. Δπηηξνπή – ελάξην πςειώλ ΑΠΔ

25

52

265

15

25

234

25

35

285

Δπξ. Δπηηξνπή – ελάξην θαζπζηεξεκέλεο
εθαξκνγήο CCS
Δπξ. Δπηηξνπή – ελάξην ρακειώλ ππξεληθώλ

25

55

270

20

63

310

EURELECTRIC - Power Choices

25

52

103

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο – ελάξην κεηξηαζκνύ

25

60

190
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Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Πην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε θαηάζηαζε ζην ηνκέα ειεθηξηζκνχ θαζψο θαη
δεκνζηεπκέλα ζελάξηα εμέιημεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ θπξίσο λα αλαιπζνχλ νη
ηάζεηο θαη λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία απαξαίηεηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ιηγληηηθψλ
κνλάδσλ πνπ αθνινπζεί.

Παξνύζα Καηάζηαζε
Πχκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο EUROSTAT ε εμέιημε ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα πνπ θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1. Ζ θαηαλάισζε
ειεθηξηζκνχ παξνπζίαδε ζπλερφκελε άπμεζε κέρξη θαη ην 2008 νπφηε θαη αξρίδεη λα κεηψλεηαη
εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ρε κεγαιχηεξε κείσζε θαηά ηε δηεηία 2008-2010 παξνπζηάδνπλ
νη κεηαθνξέο θαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο (12,3% θαη 7,4%), ελψ ζηε βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο ε
θαηαλάισζε κεηψλεηαη θαηά 4,4% ηελ ίδηα πεξίνδν. Πην Γηάγξακκα 2 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ζηελ
θαηαλνκή ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ αλά θιάδν κεηαμχ 2000 θαη 2010, φπνπ παξαηεξείηαη
κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο βηνκεραλίαο.
Γηάγξακκα 1: ηειηθή θαηαλάισζε ειεθηξηζκνύ αλά θιάδν
(Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ EUROSTAT)

Γηάγξακκα 2: θαηαλνκή ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνύ αλά θιάδν ην 2000 θαη 2010
(Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ EUROSTAT)
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Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θαη ε παξαγσγή ηνπ ειεθηξηζκνχ αλά θαχζηκν παξνπζηάδνληαη ζηα
Γηάγξακκαηα 3 θαη 4, αληίζηνηρα, ελψ ζην Γηάγξακκα 5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο
αλά θαχζηκν γηα ηα έηε 2000 θαη 2010. Ρν πνζνζηφ ησλ ΑΞΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ
πδξνειεθηξηθψλ) θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά εηο βάξνο ηνπ ιηγλίηε θαη ηεο
παξαγσγήο απφ πεηξέιαην. Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ΑΞΔ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ αχμεζε ηεο
εγθαηεζηεκέλεο παξαγσγήο απφ αηνιηθά πάξθα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φπσο θαίλεηαη θαη ζην
Γηάγξακκα 6. Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΙΑΓΖΔ, απφ ην 2010 κέρξη ην ηέινο ηνπ
2012 έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπλνιηθά 1704ΚW ΑΞΔ, εθ ησλ νπνίσλ 427 MW αηνιηθά θαη 1260 MW
ΦΒ.
Γηάγξακκα 3: εγθαηεζηεκέλε ηζρύο (Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ EUROSTAT)

Γηάγξακκα 4: ειεθηξνπαξαγσγή αλά θαύζηκν (Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ EUROSTAT)
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Γηάγξακκα 5: θαηαλνκή ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο αλά θάπζηκν γηα ηα έηε 2000 θαη 2010
(Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ EUROSTAT)

Γηάγξακκα 6: παξαγσγή ειεθηξηζκνύ από ΑΠΔ
(Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ EUROSTAT θαη ΛΑΓΗΔ50)

Μειινληηθή εμέιημε
Πρεηηθά κε ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο επηιέρζεθε λα αλαιπζεί ε πην
πξφζθαηε κειέηε καθξνρξφληαο εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην ΞΔΘΑ ην
Κάξηην ηνπ 2012 κε ηίηιν «Οδηθόο Υάξηεο γηα ην 2050». Ζ κειέηε εμεηάδεη ηελ πεξίνδν 20202050 έρνληαο ζαλ αθεηεξία ηνλ Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηηο ΑΞΔ (ΔΠΓΑΞΔ). Ρν ΔΠΓΑΞΔ
παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
ππνρξεσηηθψλ ζηφρσλ φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ Δπξσπατθή Νδεγία 2009/28/ΔΔ θαη ζην
λφκν 3851/2010.
Ζ δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην ΔΠΓΑΞΔ παξνπζηάδεηαη ζην
Γηάγξακκα 7, φπνπ θαίλεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ην 2020: 20% ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, 40% ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη 10% ζηηο
κεηαθνξέο. Πην Γηάγξακκα 8 παξνπζηάδνληαη ε εμέιημε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο
παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο αλά θαχζηκν.
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Απφ ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη φηη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ην
2020 είλαη ε κεγάιε κείσζε ηεο παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο απφ ιηγληηηθνχο θαη ζηαζκνχο. Ζ
εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο πξνβιέπεηαη λα κεησζεί θηάλνληαο ηα 3.250MW,
ελψ νη ζηαζκνί θπζηθνχ αεξίνπ ζα αλέιζνπλ ζε 5.130 ΚW. Ζ ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ
ΑΞΔ ην 2020 αλέξρεηαη ζε 13.271ΚW εθ ησλ νπνίσλ ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία αθνξά αηνιηθά
πάξθα (7.500MW) θαη πδξνειεθηξηθνχο (/Ζ) ζηαζκνχο (4.530MW, ζπκπ. αληιεηηθέο κνλάδεο).
Αθνινπζνχλ ηα Φ/Β κε 2.200MW, ε βηνκάδα θαη ηα ειηνζεξκηθά κε 250MW θαη ε γεσζεξκία κε 120
MW.
Γηάγξακκα 7: δηείζδπζε ΑΠΔ ζύκθσλα κε ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηηο ΑΠΔ
(Πεγή: Οδηθόο Υάξηεο 2050, ΤΠΔΚΑ)

Γηάγξακκα 8: εμέιημε εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο θαη παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο ζύθσλα κε ην Δζληθό
ρέδην Γξάζεο γηα ηηο ΑΠΔ (Πεγή: Οδηθόο Υάξηεο 2050, ΤΠΔΚΑ)

Πεκεηψλεηαη φηη ζην ΔΠΓΑΞΔ έρεη ιεθζεί ππφςε ε θαηαζθεπή ησλ δπν λέσλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ
Ξηνιεκαΐδα 5 θαη Κειίηε 2. Ξαξαηεξνχκε, επίζεο, φηη ε δηείζδπζε ησλ Φ/Β παξνπζηάδεηαη κάιινλ
ππνεθηηκεκέλε. Κε βάζε ηα πην πξφζθαηα, θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο, δεδνκέλα ηνπ
ΙΑΓΖΔ51 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζε ιεηηνπξγία ησλ Φ/Β ζηαζκψλ ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 2013

51
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αλεξρφηαλ ζε 1.838MW (1.404 MW ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα) κε πξφβιεςε λα μεπεξάζεη ην
ζηφρν ηνπ 2020, ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 2014 θηάλνληαο ηα 2.265 MW.
Πε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ην 2020, ν Νδηθφο Σάξηεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ
νηθνλνκηθή χθεζε, ζεσξψληαο φηη ε νηθνλνκία ζα επαλέιζεη ζχληνκα ζε αλαπηπμηαθή πνξεία κε
ξπζκφ 2,7%, ήδε απφ ην 2015. Ζ κειέηε εμεηάδεη ηξία βαζηθά ζελάξηα, ην ζελάξην πθηζηάκελσλ
πνιηηηθψλ (Φ) ην νπνίν ππνζέηεη ζπληεξεηηθή πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην
πεξηβάιινλ, ην ζελάξην κέηξσλ κεγηζηνπνίεζεο ΑΞΔ (ΚΔΑΞ) θαη ην ζελάξην πεξηβαιινληηθψλ
κέηξσλ ειαρίζηνπ θφζηνπο (ΞΔΘ), ελψ ππάξρνπλ θαη δπν βαζηθέο παξαιιαγεο ησλ δπν
ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, ζεσξψληαο ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 60% θαη 70% ην
2050 ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005.
Ζ ζπλνιηθή εμέιημε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηα πέληε ζελάξηα θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα
9. Πην ζελάξην αλαθνξάο ε δήηεζε είλαη πεξίπνπ 70TWh, ελψ ζηα άιια ζελάξηα πξνζεγγίδεη ηηο 8085 TWh. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηνλ έληνλν εμειεθηξηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη
θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο.
Ζ δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ γηα ηα ηξία ζελάξηα θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα
10. Πηελ αθαζάξηζηε ηειηθή δήηεζε ην πνζνζηφ ησλ ΑΞΔ θπκαίλεηαη απφ ~45% κέρξη ~70% ελψ
ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη απφ ~75% ζην ζελάξην Φ κέρξη ~95% ζην ζελάξην
ΚΔΑΞ.
Γηάγξακκα 9: ηειηθή δήηεζε ειεθηξηζκνύ
(Πεγή: Γεδνκέλα Οδηθνύ Υάξηε, ΤΠΔΚΑ)

Γηάγξακκα 10: δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ γηα ηα βαζηθά ζελάξηα θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπο.
(Πεγή: Οδηθόο Υαξηεο 2050, ΤΠΔΚΑ)

20

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε εμέιημε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά «θάπζηκν»
θαίλεηαη ζηα Γηαγξάκκαηα 11 θαη 12 αληίζηνηρα. Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε ζην ζελάξην Φ
δελ ππεξβαίλεη ην 13%, ελψ νπζηαζηηθά κεδελίδεηαη ζηα ζελάξηα ΚΔΑΞ θαη ΚΔΞ. Αθφκε θαη ζην
ζελάξην ΚΔΞ-α ην νπνίν ζεσξεί απμεκέλεο εηζαγσγέο ελέξγεηαο, ε παξαγσγή ιηγλίηε παξακέλεη
ζηα επίπεδα ηνπ 6%, κε ρξήζε φκσο ηερλνινγίαο δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα (CCS).
Αληίζηνηρε κείσζε εκθαλίδεη θαη ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ θπζηθφ αέξην κε ην πνζνζηφ λα
θπκαηλεηαη κεηαμχ 10-16% ζηα ζελάξηα ΚΔΞ ελψ δελ ππεξβαίλεη ην 1% ζηα ζελάξηα ΚΔΑΞ.
Πεκεηψλεηαη φηη κέρξη ην 2030 ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο ε δηαζχλδεζε ηνπ
λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ πεηξειαηθέο κνλάδεο
κεδελίδεηαη.
Γηάγξακκα 11: παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά «θάπζηκν» γηα θάζε ζελάξην
(Πεγή: Οδηθόο Υάξηεο, ΤΠΔΚΑ)

Γηάγξακκα 12: εμέιημε εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο αλά «θαύζηκν» γηα θάζε ζελάξην (Πεγή: Οδηθόο
Υάξηεο, ΤΠΔΚΑ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΛΙΓΝΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Πην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο βησζηκφηεηαο ησλ ιηγληηηθψλ
κνλάδσλ Ξηνιεκαΐδα 5 θαη Κειίηε 2 ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
Ξαξάξηεκα Α. Βαζηθή επηδίσμε ηεο αλάιπζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππν εμέηαζε
κνλάδσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλέο εμειίμεηο ζηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Ζ αλάιπζε μεθηλά κε ηελ παξαδνρή φηη θαη νη δπν κνλάδεο ζα είλαη ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο
(ππεξθξίζηκεο κνλάδεο ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο) κε ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα ηεζνχλ ζε
ιεηηνπξγία ην 2020. Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε εθηείλεηαη κέρξη ην 2050 ζεσξψληαο φηη ε
νηθνλνκηθή δσή ησλ κνλάδσλ είλαη ηα 30 έηε. Πηελ πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ δπλακηθά
ραξαθηεξηζηηθά φπσο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο, ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ΑΞΔ θά,
κειεηήζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ αλά δεθαεηία, δειαδή γηα ηα έηε 2020, 2030, 2040 θαη
2050. Δμεηάζηεθαλ ηέζζεξα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο κε βάζε παξαδνρέο εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη
βαζηθέο παξαδνρέο ησλ ζελαξίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Ξίλαθα 4, ελψ
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο.
Πίλαθαο 4: βαζηθέο παξαδνρέο ζελαξίσλ52
ελάξην

Παξαδνρέο

ελάξην 1

Εήηεζε ει. ελέξγεηαο θαη ηζρχο ΑΞΔ ζαλ ην ζελάξην Φ ηνπ Νδηθνχ Σάξηε 2050
ηνπ ΞΔΘΑ. Ρηκέο δηθαησκάησλ ξχπσλ CO2 ελαιιαθηηθήο εμέιημεο (βι. πίλαθα 2).
Θεσξείηαη φηη νη κνλάδεο δελ κεηαηξέπνληαη ζε CCS.

ελάξην 2

Εήηεζε ει. ελέξγεηαο θαη ηζρχο ΑΞΔ ζαλ ην ζελάξην ΚΔΑΞ-60% ηνπ Νδηθνχ
Σάξηε 2050 ηνπ ΞΔΘΑ. Ρηκέο δηθαησκάησλ ξχπσλ CO2 κε βάζε ην Energy
Roadmap (βι. πίλ. 2). Θεσξείηαη φηη νη κνλάδεο δελ κεηαηξέπνληαη ζε CCS.

ελάξην 3

Εήηεζε ει. ελέξγεηαο θαη ηζρχο ΑΞΔ ζαλ ην ζελάξην ΚΔΑΞ-60% ηνπ Νδηθνχ
Σάξηε 2050 ηνπ ΞΔΘΑ. Ρηκέο δηθαησκάησλ ξχπσλ CO2 κε βάζε ην Energy
Roadmap (βι. πίλ. 2). Νη κνλάδεο κεηαηξέπνληαη ζε CCS ην 2030.

ελάξην 4

Εήηεζε ει. ελέξγεηαο θαη ηζρχο ΑΞΔ ζαλ ην ζελάξην ΞΔΘ-60% ηνπ Νδηθνχ Σάξηε
2050 ηνπ ΞΔΘΑ. Ρηκέο δηθαησκάησλ ξχπσλ CO2 κε βάζε ην Energy Roadmap
(βι. πίλαθα. 2). Νη κνλάδεο κεηαηξέπνληαη ζε CCS ην 2030.

Τπνζέζεηο εξγαζίαο


Δμέιημε δήηεζεο

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο ζεσξήζεθε φηη ε εμέιημε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη απηή
πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηξία βαζηθά ζελάξηα ηνπ Νδηθνχ Σάξηε γηα ην 2050 ηνπ ΞΔΘΑ (φπσο
ζεκεηψλεηαη ζην Γηάγξακκα 9). Ππγθεθξηκέλα, γηα ην ζελάξην 1 ιήθζεζαλ νη ηηκέο ηνπ ζελαξίνπ
Φ, γηα ηα ζελάξηα 2 θαη 3 νη ηηκέο ηνπ ζελαξίνπ ΚΔΑΞ-60% ελψ γηα ηα ζελάξην 4 ε δήηεζε ηνπ
ζελαξίνπ ΞΔΘ 60%. Ρα επίπεδα ηεο δήηεζεο θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 13.
Πεκεηψλεηαη φηη γηα φια ηα ζελάξηα ζεσξήζεθε φηη απφ ην 2030 θαη κεηά ζα ππάξρεη πιήξεο
δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Νδηθφ Σάξηε γηα ην 2050. Ωζηφζν, γηα ην 2020
κφλν νη Θπθιάδεο ζεσξείηαη φηη δηαζπλδένληαη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Γεθαεηέο Ξξφγξακκα
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Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ην ζελάξην Τθηζηάκελσλ Πνιηηηθώλ (ΤΦ) ηνπ ΤΠΔΚΑ (πνπ εμεηάδεηαη ζην ζελάξην 1) νδεγεί
ζε κεηώζεηο εθπνκπώλ 40% ην 2050. Οη κεηώζεηο εθπνκπώλ πνπ αλαθέξνληαη (60% ζηα άιια 3 ζελάξηα) αθνξνύλ ηηο
εθπνκπέο ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη δειαδή νη εθπνκπέο από ηελ αγξνθηελνηξνθία ή ηηο
αιιαγέο ρξήζεσλ γεο ή ηα απνξξίκκαηα.
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Αλάπηπμεο Ππζηήκαηνο Κεηαθνξάο 2014-2023 ηνπ ΑΓΚΖΔ.53 Σξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο ΟΑΔ
γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ Κε Γηαζπλδεδεκέλσλ Λήζσλ γηα ηελ πεξίνδν 200854 θαη ζεσξψληαο θνηλφ
ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο θαηαλάισζεο γηα ην δηάζηεκα 2010-2020 κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα,
εθηηκήζεθε ε ελέξγεηα ησλ λεζηψλ, πιελ ησλ Θπθιάδσλ ε νπνία θαη αθαηξέζεθε απφ ηελ ζπλνιηθή
δήηεζε. Ρν ηζνδχγην εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ ζεσξήζεθε φηη είλαη κεδεληθφ, ελψ δελ έγηλε πξνζπάζεηα
πεξαηηέξσ αλάιπζεο ηνπ.
Νη απψιεηεο δηθηχνπ κεηαθνξάο γηα ηε δεθαεηία 2000-2010 παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 14. Γηα
ηηο κειινληηθέο απψιεηεο ζεσξήζεθε φηη ην 2020 ζα αλέξζνπλ ζην 6% ελψ ην πνζνζηφ ζα κεησζεί
γξακκηθά κέρξη ην 4% ην 2050.
Γηάγξακκα 13: δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα

Γηάγξακκα 14: απώιεηεο δηθηύνπ (Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ EUROSTAT)



Κόζηνο θαπζίκσλ

Ρν θφζηνο εμφξπμεο ιηγλίηε είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο θφζηνπο, σζηφζν δελ ήηαλ εχθνιν λα
βξεζνχλ ζαθή δεδνκέλα. Ζ κειέηε ηεο ΓΔΖ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιηγληηηθψλ θνηηαζκάησλ
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54

ΑΓΜΖΔ, Γεθαεηέο Πξόγξακκα Αλάπηπμεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 2014-2023, Γεθ 2012
ΡΑΔ, Εήηεζε θαη Παξαγσγή Δλέξγεηαο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά Δηήζηα Έθζεζε 2008
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ηεο Ξηνιεκαΐδαο55 αλαθέξεη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο εμφξπμεο 12€/t ελψ παξνπζίαζε ηεο Γ/λζεο
Νξπρείσλ56 δίλεη θφζηνο εμφξπμεο 16€/t γηα ηελ Ξηνιεκαΐδα θαη 19€/t γηα ηελ Φιψξηλα. Νη
ηειεπηαίεο ηηκέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ελψ ην θφζηνο ζεσξήζεθε ζηαζεξφ
θαζ΄νιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο. Θεσξψληαο ζεξκνγφλν δχλακε 1.300kcal/kg γηα
ην θνίηαζκα ηεο Ξηνιεκαΐδαο θαη 1.800kcal/kg γηα ην θνίηαζκα ηεο Φιψξηλαο (αλαθνξέο γηα ην
θνίηαζκα ηεο ΓΔΖ ζηελ Φιψξηλα θπκαίλνληαη κεηαμχ 1.785kcal/kgr θαη 1.888kcal/kgr)57 ην θφζηνο
θαπζίκνπ γηα ηηο δπν κνλάδεο πξνθχπηεη ίζν κε 12,3€/Gcal θαη 10,6€/Gcal αληίζηνηρα.
Γηα ην θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμέιημε θφζηνπο πνπ δίδεηαη ζην ζελάξην αλαθνξάο ηνπ
Δλεξγεηαθνχ Νδηθνχ Σάξηε γηα ην 2050 ηεο ΔΔ58 θαη ε νπνία θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 15.
Πηελ παξνχζα κειέηε δελ εμεηάζηεθε ε ρξήζε ιηζάλζξαθα, πεηξειαίνπ ή άιισλ ελαιιαθηηθψλ
θαπζίκσλ, ελψ ηo θφζηoο γηα ηνλ ιηγλίηε θαη ην θπζηθφ αέξην παξέκεηλαλ ίδηα γηα φια ηα ζελάξηα
πνπ εμεηάζηεθαλ. Δπίζεο, δε ιήθζεζαλ ππφςε θφξνη ή άιιεο ρξεψζεηο, φπσο ην εηδηθφ ηέινο
ιηγλίηε, θαζψο αθελφο δε κπνξεί λα ππάξρεη εθηίκεζε γηα ην χςνο ηνπο ηελ πεξίνδν ηεο αλάιπζεο
θαη αθεηέξνπ ζηφρνο ήηαλ ε αλάιπζε λα γίλεη ζηε βάζε εθηηκήζεσλ γηα ην πξαγκαηηθφ θφζηνπο
θαπζίκνπ.
Γηάγξακκα 15: εμέιημε ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ (Πεγή:Energy Roadmap 2050, EC)



Γηείζδπζε ΑΠΔ

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εμέιημεο ησλ ΑΞΔ ζε ζρέζε ηφζν κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ φζν θαη κε ην
είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζελαξίσλ Φ,
ΚΔΑΞ-60% θαη ΞΔΘ 60% ηνπ Νδηθνχ Σάξηε γηα ην 2050 ηνπ ΞΔΘΑ (βι. Γηάγξακκα 12). Ζ
θαηεγνξία «Ινηπέο ΑΞΔ» παξαιήθζεθε. Πε φια ηα ζελάξηα ζεσξήζεθε φηη δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα
ζηελ απνξξφθεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ (εθηφο ησλ κεγάισλ /Ζ θαη
ησλ αληιεηηθψλ κνλάδσλ). Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΞΔ θαη ε σξηαία θαηαλνκή ηεο
ππνινγίζηεθε κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α.
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ΓΔΖ Γλ/ζε Μειεηώλ θαη Αλάπηπμεο Οξπρείσλ, Δπηθαηξνπνηεκέλε Σερληθή Μειέηε Δθκεηάιιεπζεο ησλ
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πληειεζηέο εθπνκπώλ θαη ηηκή δηθαησκάησλ εθπνκπώλ CO2

Ν ζπληειεζηήο εθπνκπψλ γηα ηε κνλάδα ηεο Ξηνιεκαΐδαο ιήθζεθε απφ ηελ κειέηε ηεο ΓΔΖ γηα ηελ
εθαξκνγή ηερλνινγίαο δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα59 ίζνο κε 961 tCO2/MWhe. Ν
αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο γηα ηε Φιψξηλα ππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ
ηε κειέηε ηεο RWE γηα ηε ΟΑΔ ζρεηηθά κε ηελ βησζηκφηεηα ππεξθξίζηκσλ ζηαζκψλ ιηγλίηε60 θαη
πξνέθπςε αξθεηά κηθξφηεξνο θαη ίζνο κε 858 tCO2/MWhe εμαηηίαο ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηνπ
θαπζίκνπ. Πεκεηψλεηαη φηη θαη γηα ηηο δπν κνλάδεο ζεσξήζεθε φηη ρξεζηκνπνηείηαη ίδηα ηερλνινγία
ππεξθξίζηκεο κνλάδαο ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Ζ εμέιημε ηεο ηηκήο ησλ δηθαησκάησλ ξχπσλ CO2 ζεσξήζεθε φηη αθνινπζεί ηηο ηηκέο ηνπ ζελαξίνπ
αλαθνξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Δλεξγεηαθνχ Νδηθνχ Σάξηε γηα ην 205061 νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη ζηελ κειέηε ηνπ Νδηθνχ Σάξηε ηνπ ΞΔΘΑ. Ρνλίδεηαη, σζηφζν, πσο ζηνλ Νδηθφ Σάξηε 2050 ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθαζαξίδεη πσο ην ζελάξην αλαθνξάο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε εγθαηάιεηςε
ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα: «[Σην ζελάξην αλαθνξάο, κεηά ην
2020] νη κεηώζεηο εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ππνιείπνληαη εθείλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα
πεξηνξηζκό ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην πιαίζην ηνπ ζηόρνπ 2oC. Τν ζελάξην αλαθνξάο νδεγεί ζε
κεηώζεηο εθπνκπώλ 40% ην 2050 ηε ζηηγκή πνπ ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηεο κεηώζεηο ζα ρξεηαζηνύλ πρ
80-95% από ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο». Ρα ζελάξηα «απναλζξαθνπνίεζεο» ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξηζκνχ, ζπκβαηά κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα, πνπ παξνπζηάδεη ν Νδηθφο Σάξηεο
2050 ηεο ΔΔ, αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο CO2 πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην ζελάξην αλαθνξάο, θαηά 35138 επξψ ην 2040, θαη 184-260 επξψ ην 2050. Ραπηφρξνλα, ε Έθζεζε «Power Choices» ηεο
EURELECTRIC πξνβιέπεη ηηκέο CO2 ην 2050 πςειφηεξεο θαηά 53 επξψ ζε ζρέζε κε ην ζελάξην
αλαθνξάο ηεο ΔΔ. Αλ θαη, γηα ιφγνπο ζπλέπεηαο δεδνκέλσλ, ζηελ παξνχζα κειέηε έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ηα δεδνκέλα ηνπ ΞΔΘΑ, είλαη βέβαην πσο κε ηηκέο αγνξάο δηθαησκάησλ
εθπνκπψλ φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ
ζρεδηαδφκελσλ ιηγληηηθψλ δεδνκέλσλ ζα ήηαλ ζεκαληηθά πην αξλεηηθά.
Δηδηθά γηα ην ζελάξην 1, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο ηηκέο δηθαησκάησλ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκα ρακειφηεξεο ηηκέο ζεσξψληαο φηη ε ηηκέο ζα απμεζνχλ απφ ηα 20€/tCO2
ζηαδηαθά ζηα 35€/tCO2. Ν Ξίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Πίλαθαο 4: εμέιημε ηηκώλ δηθαησκάησλ CO2
€’10/t CO2
Energy Roadmap
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Γέζκεπζε θαη απνζήθεπζε CO2

Ζ ηερλνινγία δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο CO2 εμεηάζηεθε κφλν ζηα ζελάξηα 3 θαη 4. Ζ εμέιημε ηνπ
θφζηνπο ηεο ηερλνινγίαο ιήθζεθε απφ ηα δεδνκέλα ηεο ΗΔΑ.62 Πεκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο
εγθαηάζηαζεο πνπ δίδεηαη απφ ηελ ΗΔΑ αθνξά θαηλνχξγηεο κνλάδεο. Πηελ παξνχζα έθζεζε, ην
θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηηκήζεθε απφ ηε δηαθνξά αληίζηνηρσλ κνλάδσλ ρσξίο ηερλνινγία CCS,
ελψ επεηδή πξφθεηηαη γηα κεηαηξνπή πθηζηάκελεο κνλάδαο ην θφζηνο απηφ απμάλεηαη θαηά 30%,
φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ νηθνλνκνηερληθή έθζεζε ηεο ΓΔΖ. Ρα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Ξίλαθα 5.
Πην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο
ηνπ CO2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηε κειέηε ηεο ΓΔΖ γηα
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60
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εθαξκνγή ηερλνινγίαο CCS ζηε κνλάδα ηεο Ξηνιεκαΐδαο, φπνπ ην θφζηνο απνζήθεπζεο κε επίγεην
αγσγφ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ππνινγίζηεθε ίζν κε 1,06€/tCO2. Ζ ηηκή απηή
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε θαη γηα ηηο δπν κνλάδεο, αλ θαη είλαη βέβαην φηη ην θφζηνο
ζα δηαθέξεη θαζψο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε απφζηαζε ηεο κνλάδαο απφ ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο.
Πεκεηψλεηαη φηη ζηε κειέηε ηεο ΓΔΖ ην θφζηνο κεηαθνξάο ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν εθηφο Διιάδαο κε
πινία εθηηκάηαη ζε 21,92€/tCO2 θάηη πνπ ζαθψο ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηε βησζηκφηεηα ησλ
κνλάδσλ. Ρέινο, ην πνζνζηφ δέζκεπζεο CO2 ζεσξήζεθε φηη αλέξρεηαη ζε 90%.
Πίλαθαο 5: ηερλννηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ ζε CCS
(Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ΙΔΑ)
Σερλόινγηα
CCS63
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Απνηειέζκαηα
Κε βάζε ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α πξνζδηνξίζηεθαλ νη θακπχιεο
δηάξθεηαο θνξηίνπ64 θαζψο θαη νη θακπχιεο δηάξθεηαο παξακέλνληνο θνξηίνπ πνπ θαινχληαη λα
θαιχςνπλ νη ζεξκηθέο κνλάδεο γηα ηα έηε 2020, 2030, 2040 θαη 2050. Νη θακπχιεο απηέο θαίλνληαη
γηα θάζε ζελάξην θαη θάζε έηνο ζηα Γηαγξάκκαηα 16, 17 θαη 18. Πεκεηψλεηαη φηη ηα ζελάξηα 2 θαη 3
έρνπλ ηελ ίδηα παξακέλνπζα δήηεζε θνξηίνπ θαζψο δηαθέξνπλ κφλν ζηελ κεηαηξνπή ησλ
ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ζε CCS. Απφ ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε ζεκαληηθή επίπησζε πνπ έρεη ε
κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ, ηδηαίηεξα γηα ηα έηε 2040 θαη 2050, φπνπ εκθαλίδνληαη αξθεηέο ψξεο
κε κεδεληθφ παξακέλνλ θνξηίν, θαζψο ε παξαγφκελε ηζρχο ησλ ΑΞΔ ππεξβαίλεη ηε δήηεζε.
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Τπεξ-θξίζηκνο ζηαζκόο θνληνξηνπνηεκέλνπ ιηγλίηε κε CCS
Ζ θακπύιε δηάξθεηαο είλαη νπζηαζηηθά ε θαηαλνκή ηεο ηζρύνο ζε ώξεο. Γείρλεη, δειαδή, ηε δηάξθεηα γηα ηελ νπνία
ππήξρε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηζρύνο
64
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Γηάγξακκα 16: θακπύιεο παξακέλνληνο θνξηίνπ
γηα ην ζελάξην 1

Γηάγξακκα 17: θακπύιεο παξακέλνληνο θνξηίνπ
γηα ηα ζελάξηα 2 θαη 3

Γηάγξακκα 18: θακπύιεο παξακέλνληνο θνξηίνπ
γηα ην ζελάξην 4
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Πηνλ Ξίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο παξακέλνπζαο δήηεζεο ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ
Ξξνγξακκαηηζκνχ (ΖΔΞ) πξνο θάιπςε απφ ζεξκηθέο, /Ζ θαη αληιεηηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ε
παξακέλνπζα δήηεζε πξνο θάιπςε απφ ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο, αθνχ εθηηκήζεθε ε ζπλεηζθνξά ησλ
/Ζ θαη ησλ αληιεηηθψλ. Δίλαη μεθάζαξν φηη ε ζηαδηαθή κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ κεηψλεη θαηά
πνιχ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο γηα ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο, ην νπνίν θηάλεη θάησ απφ ηηο 10TWh ήδε απφ
ην 2040 γηα ηα ζελάξηα 2-3.
Πίλαθαο 6: ζπλνιηθή θαη παξακέλνπζα δήηεζε αλά ζελάξην
TWh

2020

2030

2040

2050

ελάξην

Ξαξακ.
Εήηεζε

Εήηεζε
ζεξκηθψλ

Ξαξακ.
Εήηεζε

Εήηεζε
ζεξκηθψλ

Ξαξακ.
Εήηεζε

Εήηεζε
ζεξκηθψλ

Ξαξακ.
Εήηεζε

Εήηεζε
ζεξκηθψλ

1

30,5

25,9

27,4

22,1

20,3

13,7

15,1

5,6

2-3

30,5

25,9

20,9

12,7

19,0

8,1

18,2

4,3

4

30,5

25,9

27,5

21,9

23,9

17,3

21,8

9,2

Πηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθε ε ζεηξά θφξηηζεο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ, κε βάζε ην νξηαθφ θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ζθνπφ λα πξνθχςεη ηφζν ε παξαγφκελε απφ θάζε ζηαζκφ ελέξγεηα φζν θαη ε
σξηαία ΝΡΠ, ζεσξψληαο φηη νη πξνζθνξέο ησλ κνλάδσλ γίλνληαη ζηε βάζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο, ην νπνίν θαηά θχξην ιφγν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην θφζηνο θαπζίκνπ θαη ην θφζηνο εθπνκπψλ
CO2. Θαηφπηλ, αλαιχζεθαλ νη ρξεκαηνξνέο γηα ηηο δπν εμεηαδφκελεο κνλάδεο (Ξηνιεκαΐδα 5 θαη
Κειίηε 2), ιακβάλνληαο ηηο ππνινγηζκέλεο ηηκέο δήηεζεο γηα ηα έηε 2020-2030-2040-2050 θαη
εθαξκφδνληαο γξακκηθή παξεκβνιή γηα ηα ελδηάκεζα έηε.
Πεκεηψλεηαη φηη ε αλάιπζε αθνξά ζηαζεξέο ηηκέο, δειαδή δελ ιήθζεθε ππφςε ν πιεζσξηζκφο.
Ξξφζζεηα, ην θφζηνο επέλδπζεο ησλ κνλάδσλ ζεσξήζεθε ίδην θαη γηα ηηο δπν κνλάδεο θαη ίζν κε ην
αλαθνηλσζέλ ηίκεκα θαηαζθεπήο, 2.106€/kW. Δπίζεο, ζεσξήζεθε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 25% κε ίδηα θεθάιαηα ηεο ΓΔΖ θαη θαηά ην ππφινηπν κε 20εηή δαλεηζκφ κε
επηηφθην 7%.65 Ίδηνη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ
ζε CCS ζηα ζελάξηα 3 θαη 4.
Ρα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ζελάξην ζην Ξίλαθα 8. Πηνλ
Ξίλαθα 7 παξνπζηάδεηαη ε απφδνζε ησλ θαζαξψλ πξν-θφξσλ επελδχζεσλ ησλ κνλάδσλ γηα θάζε
ζελάξην, ππφ ηε κνξθή ηνπ εζσηεξηθνχ βαζκνχ απφδνζεο.66
Πε φια ηα ζελάξηα νη δπν ιηγληηηθέο κνλάδεο απνηεινχλ ηελ πην νηθνλνκηθή επηινγή παξαγσγήο
ελέξγεηαο –κε θξηηήξην ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο– απφ νξπθηά θαχζηκα ζηνλ ΖΔΞ
ππεξηζρχνληαο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ζηα
ζελάξηα 2 θαη 3 είλαη ίδηα θαζψο ε κεηαηξνπή ηνπο ζε CCS δε κεηαβάιιεη νχησο ε άιισο ηελ
θαηάηαμε ηνπο ζηνλ ΖΔΞ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ ιήθζεθε ππφςε ε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ
αεξίνπ ζε κνλάδεο CCS θαζψο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πξνέθπςε φηη, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα
ηηκψλ δηθαησκάησλ CO2 θαη ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ε κεηαηξνπή δελ ζα είρε θάπνην νηθνλνκηθφ
λφεκα αθνχ θαη πάιη νη ιηγληηηθέο κνλάδεο ζα ήηαλ πην αληαγσληζηηθέο.
Πίλαθαο 7: εζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο (IRR) επέλδπζεο ησλ κνλάδσλ αλά ζελάξην
ελάξηα
ελάξην 1
ελάξην 2
ελάξην 3
ελάξην 4

Πηνιεκαΐδα 5
4,9%
-5,4%
1,1%
6,75%

Μειίηε 2
10,0%
2,4%
6,0%
10,7%
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Οη όξνη ρξεκαηνδόηεζεο απνηεινύλ παξαδνρέο γηα ην ζθνπό εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο. Πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηα έσο ζήκεξα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β.
66
Ο εζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο -Internal Rate of Return (IRR)- πξόθεηηαη γηα πνζνζηηαία κνλάδα κέηξεζεο απόδνζεο
κηαο επέλδπζεο. O όξνο «εζσηεξηθόο» αλαθέξεηαη ζην όηη ν δείθηεο απηόο δε ιακβάλεη ππόςε ηνπ εμσγελείο παξάγνληεο
όπσο πιεζσξηζκό, κεηαβνιέο ζηα επηηόθηα θιπ.
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Πίλαθαο 8: βαζηθά απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζελαξίσλ

ελάξην 1
Κεζνζηαζκηθή
ΝΡΠ €/kWh67

ελάξην 2

ελάξην 3

ελάξην 4

2020

2030

2040

2050

2020

2030

2040

2050

2020

2030

2040

2050

2020

2030

2040

2050

59.96

80.90

111.66

117.69

63.04

88.76

102.86

112.74

63.04

87.63

100.66

107.51

63.04

87.74

108.65

137.45

Ιζνδύλακεο ώξεο ιεηηνπξγίαο
Ξηνιεκαΐδα 5

8146

7538

6250

4143

8146

6143

5301

2861

8146

6143

5301

2861

8146

7301

6499

5643

Κειίηε 2

8405

7936

6799

5257

8405

6656

5822

5116

8405

6656

5822

5116

8405

7936

6799

5257

Καζαξή παξαγόκελε ελέξγεηα (GWh)
Ξηνιεκαΐδα 5

5108

4726

3919

2598

5108

3852

3324

1794

5108

3852

3324

1794

5108

4578

4075

3538

Κειίηε 2

3513

3317

2842

2198

3513

2782

2433

2138

3513

2782

2433

2138

3513

3317

2842

2198

Δθπνκπέο CO2 (ρηι.ηνλ/έηνο)
Ξηνιεκαΐδα 5

5167

4781

3964

2628

5167

3896

3362

1814

5167

390

336

181

5167

463

412

358

Κειίηε 2

3173

2996

2567

1985

3173

2513

2198

1931

3173

251

220

193

3173

300

257

198

Μέζν θόζηνο παξαγσγήο (€/MWh)*
Ξηνιεκαΐδα 5

52,77

57,70

63,91

72,39

54,38

74,14

87,37

92,10

54,38

46,78

49,54

59,00

54,31

45,23

47,46

48,66

Κειίηε 2

45,35

49,68

55,08

61,41

46,78

64,25

75,99

75,18

46,78

39,43

41,80

43,05

46,70

37,97

40,32

42,73

* Αφορά το λειτουργικό κόςτοσ χωρίσ να περιλαμβάνει το κόςτοσ κεφαλαίου.
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Ζ Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο (ΟΣ) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία εθθαζαξίδεηαη ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δίλαη ε ηηκή πνπ εηζπξάηηνπλ όινη όζνη εγρένπλ ελέξγεηα ζην
ύζηεκα θαη πιεξώλνπλ όινη όζνη δεηνύλ ελέξγεηα από ην ύζηεκα.
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Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη ε ζεκαζία ηεο κεγάιεο δηείζδπζεο ησλ ΑΞΔ θαη ε
επαθφινπζε κείσζε ηεο παξακέλνπζαο δήηεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν κνλάδσλ. Ν βαζκφο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο κεηψλεηαη ξαγδαία, θζάλνληαο ζε επίπεδα έσο θαη κεηαμχ 20% θαη 30% ην
2050. Ρν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ κνλάδσλ, θαζψο ηα ζπλνιηθά
έζνδα ηεο 30εηίαο δελ θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο πξνζδνθίεο γηα ζεκαληηθά θέξδε, ηδηαίηεξα γηα ηα
ζελάξηα 2 θαη 3, πνπ έρνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ΑΞΔ.
Δπίζεο, γίλεηαη αληηιεπηή ε κεγάιε επίδξαζε ηεο ηηκήο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2. Πην
ζελάξην 2, φπνπ νη κνλάδεο δελ κεηαηξέπνληαη ζε CCS αιιά νη ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ είλαη
πςειέο, ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ελψ γηα ηελ Ξηνιεκαΐδα 5 θαζίζηαηαη
αξλεηηθή. Ζ εηθφλα βειηηψλεηαη ζην ζελάξην 3 φπνπ νη κνλάδεο κεηαηξέπνληαη ζε CCS ην 2030,
κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ κεησκέλεο ρξήζεο
δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. Ρν γεγνλφο απηφ επηθέξεη κηα πηψζε ζηελ ΝΡΠ, σζηφζν νη ζπλνιηθέο
νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο επλννχλ ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο. Αθφκα θη έηζη, ε απφδνζε ηεο κνλάδαο ηεο
Ξηνιεκαΐδαο παξακέλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα (εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο 1,1%).
Νη θαιχηεξεο επηδφζεηο, θαη γηα ηηο δπν κνλάδεο, ζεκεηψλνληαη ζην ζελάξην 4, ιφγσ ηνπ
ζπλδπαζκνχ απμεκέλεο παξαγσγήο απφ ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο (εμαηηίαο ηεο ρακειφηεξεο
δηείζδπζεο ΑΞΔ θαη άξα ηεο πςειφηεξεο παξακέλνπζαο δήηεζεο), πςειφηεξεο κεζνζηαζκηθήο
ΝΡΠ (ιφγσ απμεκέλσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ) θαη ελζσκάησζεο ηνπ
κεραληζκνχ CCS.
Δίλαη εκθαλέο φηη ε Κειίηε 2 εκθαλίδεη πνιχ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηελ Ξηνιεκαΐδα 5,
εμαηηίαο ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θαιχηεξνπ βαζκνχ
απφδνζεο θαη ησλ ρακειφηεξσλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ CO2 – ηδηαίηεξα γηα ηα ζελάξηα πςειψλ
ηηκψλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2 (ζελάξηα 2, 3 θαη 4). Ωζηφζν, θη εδψ, απαξαίηεηε ζπλζήθε
είλαη ε κεηαηξνπή ηεο κνλάδαο ζε CCS, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην θφζηνο δηθαησκάησλ
επηδεηλψλεη ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά ηεο κνλάδαο.
Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζα δπζρέξαηλαλ αθφκα πεξηζζφηεξε ηε ιεηηνπξγία
ησλ κνλάδσλ. Πε έλα ηέηνην ελδερφκελν, είλαη πηζαλφ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία CCS θαη
νη κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ΝΡΠ, θαη πηζαλψο ηελ αιιαγή
ηεο ζεηξάο θφξηηζεο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ εηο βάξνο ησλ ιηγληηηθψλ.
Παπάγονηερ οι οποίοι δεν ελήθθηζαν ςπότη
Πηελ παξνχζα έθζεζε δελ έρεη πξνζνκνησζεί ε δεπηεξνγελήο αγνξά εθεδξείαο ε νπνία ζα
βειηηψζεη, ελ κέξεη, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ κνλάδσλ. Δπίζεο, δελ έρεη κειεηεζεί ν ξφινο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ ηα δηκεξή ζπκβφιαηα, ππφ ην λέν δηακνξθνχκελν ζρεδηαζκφ ηεο
αγνξάο, θαζψο θαη νη εμαγσγέο ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ.
Ζ αλάιπζε, εμάιινπ, δελ θαηαθέξλεη λα ζπλππνινγίζεη ηα ζεκαληηθά ηερληθά δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πνιιαπιέο ζβέζεηο – ελαχζεηο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο αλακέλεηαη
λα εκθαληζηνχλ ζε ζπλζήθεο κεγάιεο δηείζδπζεο ΑΞΔ ζην ζχζηεκα (θπξίσο κεηά ην 2030). Ρν
θαηλφκελν απηφ είλαη βέβαην φηη ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο πξνο φθεινο
ησλ πην επέιηθησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ππνρξεσηηθέο
ζβέζεηο ιφγσ ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνζνκνησζεί εμαξρήο κε
απνηέιεζκα ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ ζηα πξψηα έηε λα πξνθχπηεη κεγάινο.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δελ έρεη ιεθζεί ππφςε είλαη πηζαλέο κειινληηθέο ηερλνινγίεο
απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο κε ηξφπν πνπ λα επεξεάδεη φιεο ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο,
κεηαβάιινληαο, γηα παξάδεηγκα, ηηο σξηαίεο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ.
Πεκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ζηελ αλάιπζε ζεσξήζεθε φηη ε παξαγφκελε απφ ηηο ΑΞΔ ειεθηξηθή
ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, κε ιακβάλνληαο ππφςε απνξξίςεηο ελέξγεηαο
ιφγσ ζεκάησλ επζηάζεηαο ηνπ δηθηχνπ. Θεσξείηαη φηη ε ρξήζε ηηο ππεξπξνζθνξάο ελέξγεηαο
απφ ΑΞΔ απφ ηα αληιεηηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη άιιεο κειινληηθέο ηερλνινγίεο (π.ρ. smart
grids) ελ κέξεη αληηκεησπίδνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα ηνπ δηθηχνπ.
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Πηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο επαηζζεζίαο πνπ αθνξά ηε κεηαβνιή
παξακέηξσλ νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΔΞ αιιά κφλν ηα νηθνλνκηθά κεγέζε
ησλ κνλάδσλ. Νη παξάκεηξνη απηέο είλαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ, ην θφζηνο
κεηαηξνπήο ζε CCS, ην επηηφθην δαλεηζκνχ θαζψο θαη ε ΝΡΠ (ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κνλάδεο
θαζνξίδνπλ ειάρηζηα ηελ ΝΡΠ).
Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ παξαηεξείηαη φηη ε απφδνζε ησλ κνλάδσλ επεξεάδεηαη
ζεκαληηθά απφ κεηαβνιέο ζην θφζηνο εγθαηάζηαζεο (Ξίλαθαο 9). Αχμεζε θαηά 10% είλαη
πηζαλφ, ππφ ζπλζήθεο, λα κεηαβάιιεη πιήξσο ηηο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ φπσο θαίλεηαη απφ
ηα απνηειέζκαηα γηα ηε Κειίηε ζην ζελάξην 3.
Πίλαθαο 9: επίπησζε ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο
θαηά 10% ζηελ απόδνζε ηεο επέλδπζεο (IRR)
ελάξην 1
ελάξην 2
ελάξην 3
ελάξην 4

Πηνιεκαΐδα 5
3,7%
-6,4%
0,0%
5,7%

Μειίηε 2
8,2%
0,8%
4,5%
9,2%

Αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζην κειινληηθφ θφζηνο κεηαηξνπήο ησλ κνλάδσλ ζε CCS έρνπλ πνιχ
κηθξή επίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά ησλ κνλάδσλ (Ξίλαθαο 10), ελψ αληίζεηα, ζεκαληηθή είλαη ε
επίδξαζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 11, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
επηηνθίνπ κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα αιιάμεη ηελ εηθφλα ησλ επελδχζεσλ, θαζψο ην θφζηνο
θεθαιαίνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, ηδηαίηεξα κε ηελ πξνυπφζεζε κεηαηξνπήο ησλ
κνλάδσλ ζε CCS, ζε ζρέζε κε ην ζρεηηθά θζελφ θφζηνο θαπζίκνπ. Ρέινο, ην χςνο ηεο ΝΡΠ, θαη
θαη’ επέθηαζε ησλ εζφδσλ ησλ κνλάδσλ, απνηεινχλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα γηα νηθνλνκηθφηεηα ησλ κνλάδσλ (Ξίλαθαο 12).
Πίλαθαο 10: επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θόζηνπο κεηαηξνπήο CCS
θαηά ±10% ζηελ απόδνζε ηεο επέλδπζεο (IRR)

ελάξην 3
ελάξην 4

Πηνιεκαΐδα 5
-10%
+10%
1,4%
0,8%
6,9%
6,5%

Μειίηε 2
-10%
6,3%
10,9%

+10%
5,7%
10,5%

Πίλαθαο 11: επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνύ
θαηά ±2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ απόδνζε ηεο επέλδπζεο (IRR)
Δπηηόθην
ελάξην 1
ελάξην 2
ελάξην 3
ελάξην 4

Πηνιεκαΐδα 5
5%
9%
6,48%
3,3%
-3,8%
-6,8%
3,2%
-0,9%
8,3%
5,1%

5%
12,2%
4,7%
8,4%
12,9%

Μειίηε 2
9%
7,9%
0,3%
3,7%
8,6%

Πίλαθαο 12: επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ΟΣ
θαηά ±10% ζηελ απόδνζε ηεο επέλδπζεο (IRR)

Πελάξην 1
Πελάξην 2
Πελάξην 3
Πελάξην 4

Πηνιεκαΐδα 5
-10%
+10%
0,3%
9,7%
-13,3%
1,0%
-3,3%
5,7%
3,0%
11,0%

Μειίηε 2
-10%
4,7%
-4,5%
1,2%
6,2%

+10%
16,3%
9,9%
11,8%
16,6%
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Ρν θχξην ζπκπέξαζκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο, είλαη πσο νη
νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ δχν λέσλ κνλάδσλ, θαη θπξίσο ηεο Ξηνιεκαΐδαο 5, είλαη εμαηξεηηθά
ακθίβνιεο, παξά ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ επλννχλ ηελ απφδνζε ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ
(φπσο νη ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο εθκνκπψλ CO2, νη επλντθνί φξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηηνθίνπ
δαλεηζκνχ, ε κε-πξνζνκνίσζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο απφ ηηο ζβέζεηο-ελαχζεηο ησλ κνλάδσλ θά).
Ν ζπλδπαζκφο ηεο αλακελφκελεο κεγάιεο δηείζδπζεο ησλ ΑΞΔ, ηεο αβέβαηεο εθαξκνγήο ηεο
ηερλνινγίαο CCS θαη νη επηπηψζεηο απφ ηηο αλακελφκελεο ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2
απαηηνχλ κηα πην ελδειερή δπλακηθή αλάιπζε κε ζθνπφ ηελ πιήξε δηεξεχλεζε ηεο βησζηκφηεηαο
ησλ κνλάδσλ.
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ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ
ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Ζ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ν Λνκφο Θνδάλεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απφ κηα νηθνλνκηθή «κνλνθαιιηέξγεηα»: απηήλ ηεο εμφξπμεο θαη θαχζεο
ιηγλίηε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη
ε ειιεληθή νηθνλνκία. Νη λνκνί Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο θηινμελνχλ ιηγληησξπρεία ζπλνιηθήο
έθηαζεο 180.000 ζηξεκκάησλ θαη 6 ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο κε 17 κνλάδεο ζπλνιηθήο ηζρχνο
3.945MW.
Ζ κνλνθαιιηέξγεηα απηή έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηε δεκφζηα
πγεία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζθηαγξαθνχληαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο.

Δπηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα
Νη εθπνκπέο ξχπσλ απφ ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο αιιά θαη ε εμφξπμε θαη κεηαθνξά
ιηγλίηε απφ ηα νξπρεία ζηηο κνλάδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
Ρν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο αησξνχκελσλ
κηθξνζσκαηηδίσλ ΟΚ10. Πχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/30, ε κέζε εκεξήζηα ηηκή ζπγθεληξψζεσλ
PM10 δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην φξην ησλ 50 κg/m3 πεξηζζφηεξεο απφ 35 εκέξεο ην ρξφλν
(πνζνζηφ εκεξψλ 9,6%), ελψ ε κέζε εηήζηα ηηκή ζπγθεληξψζεσλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ δελ
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 40 κg/m3.
Πχκθσλα κε ην Θέληξν Ξεξηβάιινληνο (ΘΔΞΔ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο68 απφ ηηο
κεηξήζεηο ησλ 15 ζηαζκψλ ηνπ ζηνπο Λνκνχο Θνδάλεο θαη Φιψξηλαο γηα ην 2010 ε κέζε εηήζηα
ηηκή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ΟΚ10 θπκάλζεθε κεηαμχ 23-54 κg/m3. Ρν πνζνζηφ ππεξβάζεσλ ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ ζε θάζε ζέζε θπκάλζεθε απφ 3% ζηελ Θ. Θψκε, 20% ζηελ
Θνδάλε, 31% ζηελ Ξηνιεκαΐδα, 42% ζηε Φιψξηλα θαη κέγηζην πνζνζηφ ππεξβάζεσλ ζηνπο
Αλάξγπξνπο (43%).
Πηνλ Ξίλαθα 13 θαίλνληαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο κεηξήζεσλ, ε κέζε ηηκή, ε δηαθχκαλζε ησλ
κέζσλ εκεξήζησλ ζπγθεληξψζεσλ, ν αξηζκφο ππεξβάζεσλ θαη ην πνζνζηφ ππεξβάζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ εκεξψλ ηνπ δηαζηήκαηνο αλά ζηαζκφ κέηξεζεο.
Πίλαθαο 13: κέζεο εηήζηεο ηηκέο PM10 ζε κg/m3
θαη ζύγθξηζε κέζσλ εκεξήζησλ ηηκώλ κε ηελ νξηαθή ηηκή
ΠΔΡΙΟΥΗ
Α. Ννκόο Κνδάλεο
Ξεληάβξπζνο
Θνηιάδα
Νηθηζκφο ΓΔΖ
(Ξξνάζηην)
Ξεηξαλά
Θ. Θψκε
Ξηνιεκαΐδα

Αξ.
Μεηξήζεσλ

Μέζε
εηήζηα
ηηκή
(κg/m3)

Γηαθύκαλζε
εκεξήζησλ
ηηκώλ
(κg/m3)

365
356

31
28

2-154
1-263

44
22

22
6

364

51

3-230

146

40

365
356
349

33
23
44

5-279
1-129
6-240

33
10
109

9
3
31

Τπεξβάζεηο
(>50
κg/m3)

Πνζνζηό
Τπεξβάζεσλ
(%)

68

“Αμηνιόγεζε αηκνζθαηξηθήο πνηόηεηαο ησλ Ννκώλ Κνδάλεο θαη Φιώξηλαο γηα ην έηνο 2010”
http://energeiakozani.blogspot.gr/2011/01/2010.html
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Ξνληνθψκε
Θνδάλε
Αθξηλή
Θαξπνρψξη
Καπξνπεγή
Β. Ννκόο Φιώξηλαο
Φιψξηλα
Βεχε
Ακχληαην
Αλάξγπξνη

364
278
258
253
365

35
38
41
42
34

3-237
7-183
5-117
5-173
2-208

82
56
78
67
64

23
20
30
26
18

365
365
356
355

49
25
27
54

5-234
2-220
1-217
1-203

153
17
20
152

42
5
6
43

Πεκεηψλεηαη πσο ζε ειέγρνπο ηνπ Πψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο θαηά ην παξειζφλ
έρνπλ θαηαγξαθεί ζπρλέο θαη ζνβαξέο παξαβάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο κε ηελ επηβνιή αληίζηνηρσλ πξνζηίκσλ ηφζν γηα ηα ιηγληησξπρεία
Ξηνιεκαΐδαο θαη Καπξνπεγήο69 φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖΠ Ξηνιεκαΐδαο70.

Δπηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγεία
Ξαξφιν πνπ ιηγληηηθέο κνλάδεο θαη ιηγληησξπρεία ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπη.
Καθεδνλίαο εδψ θαη πάλσ απφ 60 ρξφληα, κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 2010 αλαηέζεθε ζε νκάδα
κειεηεηψλ, ππφ ηελ θαζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο θα Ιηλνχ, ε εθπφλεζε ζρεηηθήο
επηδεκηνινγηθήο κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ.71
Δίλαη, πάλησο, εκπεηξηθά δεδνκέλε ε πςειφηεξε εκθάληζε ζην Λ. Θνδάλεο αζζελεηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζε ζρέζε κε ην γεηηνληθφ Λ. Γξεβελψλ, φπσο
πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ζρεηηθήο κειέηεο72 πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 14:
Πίλαθαο 14: ζπρλόηεηα παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζε παηδηά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
πρλόηεηα παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζε παηδηά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
(ηριεηίδεο, Σζόηζνο, Γαβξηειίδεο θα, 2005)
ύκπησκα

Πηνιεκαΐδα

Κνδάλε

Γξεβελά

Οηλίηηδα

40,3%

35,2%

21,2%

Ινηκψδεο βξνγρίηηδα

12,1%

8,1%

6,7 %

Νμεία βξνγρίηηδα

17%

12,3%

7,1%

Ξαξάιιεια, έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ ΑΣΔΞΑ Θεζζαινλίθεο ζηα ρσξηά
Θξφθνο, Αηαλή θαη Ρξαλφβαιην Θνδάλεο δηαπίζησζε73 αχμεζε ησλ ζαλάησλ απφ ζξνκβνεκβνιηθά
επεηζφδηα ηελ πεξίνδν 1992-2007 θαηά 50%, 43% θαη 55% αληίζηνηρα.
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Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κνδάλεο, «Παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο ζηα Ληγληησξπρεία ηεο ΓΔΖ ζην
Ννκό Κνδάλεο», 16.03.2009
http://www.kozani.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=644&Itemid=2
70
Διεπζεξνηππία, «Πξόζηηκν 450.000 επξώ ζηε ΓΔΖ από ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο», 19.08.2010
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=194529
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Α. Ληλνύ, Δ. Ρηδά, «Δπηδεκηνινγηθή κειέηε ζην Ν. Κνδάλεο», παξνπζίαζε
http://www.kepekozani.gr/pdf/parous_meletis.pdf
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Sichletidis et al, “The effects of environmental pollution on the respiratory system of children in Western
Macedonia, Greece”, 2005 http://www.jiaci.org/issues/vol15issue02/6.pdf
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Καζεκεξηλή «Σξαληαρηέο απνδείμεηο όηη ε ξύπαλζε ζθνηώλεη», 15.09.2007
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_620920_15/09/2007_241382
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Ρέινο, κειέηε ηνπ Κπνδνζάθεηνπ Λνζνθνκείνπ Ξηνιεκαΐδαο δηαπίζησζε74 πσο ην πνζνζηφ ησλ
αιιεξγηθψλ ξηλίηηδσλ ζηελ Ξηνιεκαΐδα είλαη ηξηπιάζην απφ ηνλ παλειιαδηθφ κέζν φξν.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε πξφζθαηε αλάιπζε75 ηνπ ειιεληθνχ γξαθείνπ ηεο Greenpeace ησλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Νξγαληζκνχ
Ξεξηβάιινληνο «Απνθαιχπηνληαο ην Ξξαγκαηηθφ Θφζηνο ηεο Αηκνζθαηξηθήο Οχπαλζεο απφ ηηο
Βηνκεραληθέο Δγθαηαζηάζεηο ηεο Δπξψπεο»76. Πχκθσλα κε απηήλ, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απφ
ηε ιεηηνπξγία ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ζηε Γπη, Καθεδνλία επζχλεηαη γηα 461 ζαλάηνπο ην 2009
θαη γηα ηελ απψιεηα 1.113.176 εκεξψλ εξγαζίαο.

Δπηπηώζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πόξνπο
Ξνιχ ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη θαη ην απνηχπσκα ζην πδάηηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο απφ ηε
ιεηηνπξγία ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο αλάγθεο ςχμεο ηνπο. Ξξφζθαηα ε ΓΔΖ απνθάζηζε λα
θαιχςεη εμ νινθιήξνπ ηηο αλάγθεο ζε λεξφ ησλ ΑΖΠ Ακπληαίνπ θαη Ξηνιεκαΐδαο απφ ηε ιίκλε
Ξνιπθχηνπ πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα. Απηφ ζεκαίλεη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο
πνπ ε ΓΔΖ αληιεί απφ ηνλ Αιηάθκνλα απφ ηα 55.000.000 ζηα 72.000.000 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην
ρξφλν. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη ηεξάζηηεο απηέο πνζφηεηεο λεξνχ κεηαθέξνληαη ζε κηα
απφζηαζε 60ρικ θαη κε αξλεηηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά 390 κέηξα. Γηα ζχγθξηζε, νη αλάγθεο
χδξεπζεο ησλ πνιηηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαιχπηνληαη κε 43.000.000 θπβηθά κέηξα.
Ρν Γεθέκβξην 2012, ν Δπίηξνπνο Potočnik απαληψληαο ζε ζρεηηθή εξψηεζε ζην
Δπξσθνηλνβνχιην, ηφληζε πσο77 “Οη ειιεληθέο αξρέο νθείινπλ λα θαζνξίζνπλ ηα ελδεδεηγκέλα
κέηξα ζην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα, όπσο απαηηεί ε
Οδεγία-Πιαίζην γηα ηα Νεξά (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ), ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε θαιή θαηάζηαζε
όισλ ησλ πδάησλ κέρξη ην 2015” ζπκπιεξψλνληαο πσο "Ωο ηώξα ε Ειιάδα δελ έρεη ππνβάιεη
ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή Σρέδηα Δηαρείξηζεο Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ (ΣΔΛΑΠ), όπσο
όθεηιε. Ωο εθ ηνύηνπ, ε Επηηξνπή ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 θίλεζε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη θαηά
ηεο Ειιάδαο επεηδή ε ρώξα δελ είρε ζεζπίζεη νύηε είρε ππνβάιεη ηα ζρέδηα απηά".
Κέρξη ην 1997 ε ΓΔΖ ρξεζηκνπνηνχζε λεξά απφ ηελ ιίκλε Βεγνξίηηδα κε ζπλέπεηα ηελ
ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ηεο θαηά 30 πεξίπνπ κέηξα θαη απψιεηα πεξίπνπ ηνπ 80% ηνπ φγθνπ ηεο.
Ραπηφρξνλα, παξαηεξείηαη θαη ζεκαληηθή πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ λεξψλ ιφγσ ηεο
εθθφξησζεο ξππαληηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. βαξέα κέηαιια). 78
Ραπηφρξνλα φκσο κε ηα επηθαλεηαθά λεξά, ζηελ ιεθάλε Παξηγθηφι (πιεζίνλ ησλ νξπρείσλ
Ξηνιεκαΐδαο) παξαηεξείηαη δξακαηηθή ηαπείλσζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα. Ζ Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο έρεη θαηαζέζεη αγσγή θαηά ηεο ΓΔΖ,
δηεθδηθψληαο 16,5 εθ. επξψ, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ππέζηε απφ ηελ
ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ηεο πεξηνρήο, θαη αθνχ αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε επελδχζεηο
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη αιινχ πεγέο πδξνδφηεζεο ηεο πφιεο κε πνιχ κεγαιχηεξν θφζηνο.79
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Έζλνο, «Νόζνο... αιιεξγηώλ ζηελ Κνδάλε», 10.05.2010
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Greenpeace, “Οη 7 πιεγέο ηεο Διιάδαο”, 03.2012
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Μεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκώλ
Ωο απνηέιεζκα ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπη. Καθεδνλίαο
πνιινί νηθηζκνί έρνπλ ππνρξεσζεί ζε κεηεγθαηάζηαζε, κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο,
πνιηηηζκηθέο, ρσξνηαμηθέο θαη ηερληθέο ζπλέπεηεο.
Ρν πξψην ρσξηφ ηεο πεξηνρήο πνπ κεηεγθαηαζηάζεθε, ήηαλ ε Θαξδηά απφ ην νπνίν πήξαλ θαη ην
φλνκά ηνπο νη ιηγληηηθέο κνλάδεο ηεο Θαξδηάο. Ζ κεηεγθαηάζηαζε μεθίλεζε ην 1972 θαη
νινθιεξψζεθε ην 1976 κε ηε κεηαθίλεζε ζπλνιηθά 692 αλζξψπσλ. Ρν 1979 μεθίλεζε ε
κεηαθίλεζε ησλ 300 θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ ηεο Δμνρήο θαη ησλ 1.228 θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ
Σαξαπγή. Νη θάηνηθνη ηνπ Θνκάλνπ μεθίλεζαλ λα θεχγνπλ επίζεκα απφ ην ρσξηφ ηνπο ην 1999
θαη έσο ην 2003 είραλ θχγεη ζρεδφλ φινη. Γελ έγηλε φκσο πνηέ λένο νηθηζκφο. Πηελ ζέζε φπνπ
νξίζηεθε λα γίλεη ην λέν ρσξηφ ζήκεξα δεζπφδεη έξεκε κφλν κία εθθιεζία.
Ν Θιείηνο είλαη ην ηειεπηαίν παξάδεηγκα ησλ ρσξηψλ πνπ έρνπλ πιένλ πάςεη λα πθίζηαληαη κε
ηελ παιηά ηνπο κνξθή. Ζ κεηεγθαηάζηαζε μεθίλεζε ην 2000. Γπζηπρψο φκσο, αθφκα θαη ζήκεξα,
νη θάηνηθνη δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ ηελ δηακνλή ηνπο ζε έλαλ βηψζηκν
νηθηζκφ αθνχ παξνπζηάδνληα πνιιά πξνβιήκαηα κε ηηο αλνινθιήξσηεο ππνδνκέο ηνπ λένπ
ρσξηνχ ιίγν έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο.
Πήκεξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο Ξνληνθψκεο θαη ηεο
Καπξνπεγήο, ελψ έρνπλ απνθαζηζηεί θαη νη κεηεγθαηάζηαζεηο ηεο Αθξηλήο θαη ησλ Αγ.
Αλαξγχξσλ.
Ζ ΓΔΖ κε ηελ απφθαζε 154/22.07.2008, απνθάζηζε ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ησλ δχν
νηθηζκψλ θαη ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ψζηε λα γίλεη εθκεηάιιεπζε ησλ ππνθείκελσλ
απνζεκάησλ ιηγλίηε γηα ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο.
Ζ Ξνληνθψκε θαηαιακβάλεη έθηαζε 887.230,56 η.κ.. Κε απφθαζε ηνπ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
Γεκ. ςειάληε ζηηο 23/9/2008, κεηά απφ δεκνςήθηζκα ησλ θαηνίθσλ, επέιεμε σο πεξηνρή
κεηεγθαηάζηαζεο ηελ πεξηνρή ΕΔΞ ηνπ δήκνπ Θνδάλεο. Πηηο 24/01/2012 δεκνζηεχζεθε ζε ΦΔΘ
ε απφθαζε απαιινηξίσζεο ηνπ νηθηζκνχ.
Ζ Καπξνπεγή θαηαιακβάλεη έθηαζε 415.000 η.κ. θαη κεηά απφ δεκνςήθηζκά ησλ θαηνίθσλ έρεη
επηιεγεί σο πεξηνρή κεηεγθαηάζηαζεο ε πεξηνρή Θνπξί Ξηνιεκαΐδαο. Πήκεξα ε Καπξνπεγή
εθηφο φισλ ησλ άιισλ ζπλεπεηψλ ιφγσ γεηηλίαζεο κε ιηγληηηθφ νξπρείν, παξνπζηάδεη θαη
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επζηάζεηαο ηνπ εδάθνπο. Έλα κεγάιν ξήγκα έρεη ζρεκαηηζηεί ην νπνία
πεξλά κέζα απφ ην ρσξηφ θαη ήδε έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ην έρεη εγθαηαιείςεη, είηε
ιακβάλνληαο έλαληη έλα πνζφ απφ ηελ ΓΔΖ, είηε κε δηθά ηνπο έμνδα. Πηηο 14/9/2011
δεκνζηεχζεθε ζε ΦΔΘ ε απφθαζε απαιινηξίσζεο ηνπ νηθηζκνχ.
Πήκεξα θαη νη δχν πεξηπηψζεηο βξίζθνληαη ζηε θάζε ηνπ δηθαζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο
απαιινηξίσζεο. Πηηο 14/2/2013 ην κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Θνδάλεο80 φξηζε ηηο ηηκέο ησλ
απαιινηξηψζεσλ γηα ηελ Καπξνπεγή. Δληφο 18κήλνπ ζα πξέπεη ε ΓΔΖ λα θαηαζέζεη ηα ρξήκαηα
ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη έηζη λα πεξάζεη νξηζηηθά ν νηθηζκφο ζηελ
ηδηνθηεζία ηε ΓΔΖ. Γηα ηελ Ξνληνθψκε αθφκα δελ έρεη νξηζηεί δηθάζηκνο κε επζχλε ηεο ΓΔΖ, αλ
θαη κέρξη ηνλ Απξίιην ε ΓΔΖ ππνινγίδεη πψο ζα αξρίζεη λα αμηνπνηεί ηα 1350 ζηξ. θνληά ζηνλ
νηθηζκφ, παξά ηηο δεζκεχζεηο πψο αλ δελ έρεη νξηζηεί δηθάζηκνο απηφ δελ ζα γίλεη, φπσο αλαθέξεη
θαη επηζηνιή πξνο ηε ΓΔΖ πνπ έζηεηιε ν Γήκνο Θνδάλεο.
Νη πεξηπηψζεηο ηεο Αθξηλήο θαη ησλ Αγ. Αλαξγχξσλ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. Θάησ απφ ηα δχν ρσξηά δελ ππάξρνπλ θνηηάζκαηα ιηγλίηε. Πχκθσλα
κε ηελ λνκνζεζία ηα νξπρεία κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο νηθηζκνχο κέρξη θαη ηα 250 κέηξα.
Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα θαη νη δχν απηνί νηθηζκνί λα γεηηληάδνπλ κε ρψξνπο εμφξπμεο θαη
απφζεζεο ιηγλίηε, λα πθίζηαληαη έληνλε ξχπαλζε, δξακαηηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
80

ύιινγνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Γεκεηξίνπ Τςειάληε, "Οη απαιινηξηώζεηο ηεο
Μαπξνπεγήο ζην Πξσηνδηθείν Κνδάλεο..." 15.02.2013 http://pontokomicom.blogspot.gr/2013/02/blogpost_9735.html
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δσήο ησλ θαηνίθσλ, αιιά παξφια απηά λα κελ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε κεηαγθαηάζηαζεο ησλ
νηθηζκψλ. Κεηά απφ ηηο έληνλεο πηέζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζην Λφκν 3937/2011 άξζξν 28
πξνβιέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ νηθηζκψλ. Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε, ε ΓΔΖ αλαιακβάλεη
κφλν ην 50% ηνπ θφζηνπο ησλ απαιινηξηψζεσλ θαη ην ππφινηπν ζα ην αλαιάβεη ην Διιεληθφ
Γεκφζην.
Κνλαδηθή εμέιημε έθηνηε ππήξμε ε απφθαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Αθξηλήο κε δεκνςήθηζκα ζηηο
1/7/2012 λα επηιέμνπλ ην λέν ηνπο ηφπν ζηελ πεξηνρή ΕΔΞ Θνδάλεο.
Ζ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ δεκηνπξγεί ζπλερψο αζθπθηηθέο πηέζεηο θαη ζε άιινπο
νηθηζκνχο. Κειέηε γηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Καπξνδελδξίνπ θαηαδεηθλχεη ηελ νξηαθή βησζηκφηεηα
πνπ βηψλεη ηψξα ν νηθηζκφο θαη πξνβιέπεη ηελ ζπλερή, γηα ηα επφκελα ρξφληα, ππνβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Αληίζηνηρε πίεζε βηψλνπλ θαη άιινη νηθηζκνί (Ξξνάζηην, Αγ.
Γεκήηξηνο, θ.ι.π).
ρήκα 2: κεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκώλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία
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H κειέηε ηνπ ΣΔΔ/ΓΜ
Ρνλ Ηνχιην 2012 ην Ρκήκα Γπη. Καθεδνλίαο ηνπ ΡΔΔ δεκνζίεπζε ηελ κειέηε: «Δθηίκεζε ηνπ
θόζηνπο κεηάβαζεο ηεο Γπη. Μαθεδνλίαο ζε θαζεζηώο ρακειήο ιηγληηηθήο
παξαγσγήο».81 Ζ κειέηε επηδηψθεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξφινγν πνπ ππνγξάθεη ν ηφηε πξφεδξνο
ηεο Γηνηθνχζαο ηνπ ΡΔΔ/Ρ.Γ.Κ: «ηνλ ππνινγηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ θαη ζπλεξγεηώλ
κεηαμύ ηεο ιηγληηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη δελ ππεηζέξρεηαη ζηα όλησο
ζνβαξόηαηα ζέκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πίεζεο θαη ππνβάζκηζεο».
Θεληξηθή ζέζε ζηε κειέηε έρεη κηα νπηηθή ε νπνία δηαπηζηψλεη «κηα ζαθέζηαηε αλαληηζηνηρία
κεηαμύ ηνπ εζληθνύ ή πιαλεηηθνύ νθέινπο θαη ηνπ ηνπηθνύ θόζηνπο» ελψ ιφγνο γίλεηαη γηα ηάζε
απαμίσζεο ησλ ιηγληηψλ απφ ηελ Διιεληθή Ξνιηηεία.
Πην Θεθ. 3 ηεο κειέηεο θαηαγξάθνληαη νη ζεηηθέο επηηπψζεηο ηεο ιηγληηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
ηνπηθή νηθνλνκία, ν νπνίεο είλαη άκεζεο (ζέζεηο εξγαζίαο, κηζζνδνζία θ.ι.π), έκκεζεο
(επελδχζεηο, αγαζά, δνξπθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ι.π.) θαη ηέινο επαγσγηθέο (πινχηνο θαη
ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εηζνδήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιηγληηηθή
βηνκεραλία).
Τα ζςμπεπάζμαηα ηηρ μελέηηρ ηος ΤΕΕ/ΔΜ
Πην θεθάιαην 6 ηεο κειέηεο ηνπ ΡΔΔ/ΓΚ θαηαγξάθνληαη ηα παξαθάησ:
 Γηα θάζε κία ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζηα νξπρεία θαη ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο,
δεκηνπξγνχληαη θαη ζπληεξνχληαη 3,28 ζέζεηο ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Γηα θάζε
έλα επξψ πνπ δαπαλά ε ΓΔΖ ΑΔ ζε κηζζνχο θαη εξγνιαβίεο, πξνθχπηνπλ επαγσγηθά,
πεξηζζφηεξα απφ ηξία επξψ ζηνλ θχθιν ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Έηζη, επί ζπλφινπ
6.882 κφληκσλ θαη εθηάθησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ ζηελ πεξηνρή, ζπληεξνχληαη
ζπλνιηθά 22.573 ζέζεηο εξγαζίαο ζε επίπεδν Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ρα 387 εθ. επξψ πνπ
απνηεινχλ ην θαζαξφ εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ΓΔΖ ΑΔ αιιά
θαη ησλ θάζε είδνπο εξγνιαβηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηα νξπρεία θαη ηνπο ζηαζκνχο
παξαγσγήο, δεκηνπξγνχλ πινχην 1.198 εθ.επξψ γηα ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
Ξξαθηηθά, πεξηζζφηεξν απφ ην 25% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ πξνθχπηεη κνλνζήκαληα
απφ ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο ιηγλίηε.
 Ζ απφζπξζε 300 MW ιηγληηηθήο ηζρχνο απφ ηελ πεξηνρή, ζα ζηεξήζεη απφ ηελ ηνπηθή
νηθνλνκία 83 εθ επξψ εηεζίσο θαη ζα πξνθαιέζεη απψιεηα 1559 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη
κάιηζηα, θπξίσο εθηφο ΓΔΖ ΑΔ. Αλ απνζπξζνχλ 2400 MW, ρσξίο ηζνδχλακα κέηξα
ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηα κεγέζε είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ εθηαιηηθά
θαη κε αλαζηξέςηκα γηα ηελ πεξηνρή.
 Ζ ζπζζσξεπηηθή αμία ηνπ ιηγλίηε πνπ εμνξχρηεθε απφ ην 1960 κέρξη ην 2011, πξφζθεξε
ζηε Γπηηθή Καθεδνλία ζπλνιηθφ πινχην ηεο ηάμεο ησλ 35 δηζ. επξψ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ
ιηγληηηθψλ απνζεκάησλ πνπ απνκέλνπλ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθά θαη κέρξη ην 2054
νπφηε θαη ζρεδηάδεηαη ε απφζπξζε θαη ηεο ηειεπηαίαο ιηγληηηθήο κνλάδαο ηεο πεξηνρήο
20 δηζ. επξψ.
 Πε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο, ην ζχλνιν ησλ ιηγληηψλ πνπ εμνξχρηεθαλ απφ ην 1960
κέρξη ην 2009 ζηελ πεξηνρή καο, κεηαηξάπεθε ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ίζε κε 562.000
GWh, απέηξεςε ηελ εηζαγσγή 154.000.000 ηφλσλ ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ θαη
πξφζθεξε ζηελ εζληθή νηθνλνκία εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο 49,7 δηο δνιαξίσλ.
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Θεληξηθφ θαη ζεκειηψδεο κεηνλέθηεκα ηεο κειέηεο είλαη –φπσο άιισζηε παξαδέρεηαη θαη ε ίδηαπσο δελ επηδηψθεη λα κειεηήζεη ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απφ ηηο ιηγληηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή, κηα ζηξέβισζε πνπ αλαγθαζηηθά δεκηνπξγεί κηα εμηδαληθεπκέλε
εηθφλα γηα ηε ιηγληηηθή κνλνθαιιηέξγεηα. Κηα ηέηνηα κειέηε ζα ήηαλ φκσο πνιχηηκε κφλν αλ
έθαλε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ελαιιαθηηθψλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ γηα ηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία
βέβαηα θαλέλα άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ θφζηνο δελ ζα έκελε θξπθό.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, αθφκα θη αλ δε ιεθζνχλ ππφςε νη πιαλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ιηγληηηθήο
παξαγσγήο, φπσο θάλεη ην ΡΔΔ/ΓΚ, θαη επηθεληξσλφκαζηαλ κφλν ζηηο ηνπηθέο, ε κειέηε ζα
έπξεπε λα ζπλεθηηκήζεη:





ην θφζηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπζίκνπ (γηα ην νπνίν ε ΓΔΖ νπζηαζηηθά δελ πιεξψλεη
δηθαηψκαηα)
ην θφζηνο ζηε δεκφζηα πγεία απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ νξπρείσλ θαη ησλ κνλάδσλ
ην θφζηνο ησλ εδαθψλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί κεηαηξεπφκελα ζε νξπρεία
ην θφζηνο απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο

Ζ πξναλαθεξζείζα κειέηε επηζηεκφλσλ ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ Harvard,82 ε νπνία
επηθέληξσζε ζηηο αλζξαθνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ησλ Απαιαρίσλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο
ην θφζηνο ησλ ηνπηθώλ επηπηψζεσλ ηεο εμφξπμεο-κεηαθνξάο-θαχζεο ηνπ θάξβνπλνπ θηλείηαη ζε
έλα εχξνο 83-162$/MWh κε βέιηηζηε εθηίκεζε ηα 147$/MWh. Αλάγνληαο απηά ηα
ζπκπεξάζκαηα ζηα δεδνκέλα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ειεθηξνπαξαγσγή 562 εθαηνκκπξίσλ
MWh), ην ζπζζσξεπηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ζηελ πεξηνρή γηα ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο θζάλεη
ζην χςνο ησλ 82,6 δηο δνιαξίσλ.
Ρν θεληξηθφ απηφ κεηνλέθηεκα ηεο κειέηεο, φηη δειαδή δελ εμεηάδεη ζπγθξηηηθά ελαιιαθηηθέο
επηινγέο, έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ εθηίκεζή ηεο πσο ε ιηγληηηθή κνλνθαιιηέξγεηα είρε ζεηηθή
επίπησζε θαη ζηελ απαζρφιεζε ζηελ πεξηνρή. Ξνιχηηκν ζα ήηαλ αλ ε κειέηε ππνιφγηδε θαη ηηο
ζέζεηο πνπ δελ δεκηνπξγήζεθαλ ή πνπ ράζεθαλ ζε άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ
πεξηνρή ζε ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ν ηνπξηζκφο, ε βηνηερλία θιπ. σο απνηέιεζκα
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΓΔΖ, θαζψο θαη ην θφζηνο απνδεκηψζεσλ θαη αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο απφ ην πέξαζκα ζηε κεηα-ιηγληηηθή επνρή, πνπ αξγά ή γξήγνξα ζα ζπλέβαηλε
γηα ηελ πεξηνρή.
Κηιψληαο γηα ηελ απαζρφιεζε, εληππσζηάδεη ε απνπζία ζηε κειέηε θάζε ζπδήηεζεο ή
ζρνιηαζκνχ γηα έλα απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο,
δειαδή, ηε κφληκε αλάδεημε ηεο κεηαμχ ησλ 13 Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, σο εθείλε κε ην
πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο - ην 2011, κάιηζηα, είρε ηελ 9ε πςειφηεξε αλεξγία κεηαμχ ησλ 271
Ξεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ.83 Έρνληαο απηφ ππφςε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο
ν λνκφο Θνδάλεο είλαη ζηαζεξά ν δεχηεξνο λνκφο κεηά ηελ Αηηηθή κε ην πςειφηεξν δεισζέλ
εηζφδεκα.84
Ζ πξνθαηάιεςε ηεο κειέηεο ππέξ ηνπ ιηγλίηε γίλεηαη επίζεο θαλεξή ζηε κεηαθνξά δηεζλνχο
εκπεηξίαο. Αλαθέξνληαη κφλν πεξηπηψζεηο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ κείσζε ιηγληηηθήο/
αλζξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη πινχζηα εκπεηξία θαη
βηβιηνγξαθία απφ Ξεξηθέξεηεο ζε ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ε Γεξκαλία ή ε Ηζπαλία πνπ βγήθαλ
ζαθψο θεξδηζκέλεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απφ ηε ζρεδηαζκέλε κεηάβαζή ηνπο ζε έλα κέιινλ
ρσξίο θάξβνπλν.
Ρέινο, ε κειέηε θαίλεηαη λα αδηαθνξεί γηα εζληθέο θαη επξσπατθέο λνκηθέο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο
φπσο γηα παξάδεηγκα ε επίηεπμε κεξηδίνπ ΑΞΔ 40% ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ην 2020.Ρνλ
Νθηψβξην ηνπ 2012 ην ΡΔΔ/ΓΚ δεκνζίεπζε άιιε κία κειέηε κε ηίηιν «Πξνζδηνξηζκόο θαη
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P. Epstein et al, “Full cost accounting for the life cycle of coal”, Ecological Economics Reviews, 2011
http://solar.gwu.edu/index_files/Resources_files/epstein_full%20cost%20of%20coal.pdf
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Express, “ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ηνπ 2010 απεηθνλίδνληαη νη πξώηεο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ησλ κλεκνλίσλ”,
13.01.2013 http://www.express.gr/news/finance/676458oz_20130113676458.php3
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Οξηνζέηεζε ηεο Μεηαιηγληηηθήο Δπνρήο, γηα ην Δλεξγεηαθό Κέληξν ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο».85 Πε απηήλ επαλέξρεηαη κε ζεηξά πξνηάζεσλ, φρη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
κεηάβαζεο ζε κηα κεηαιηγληηηθή επνρή γηα ηελ Ξεξηθέξεηα (φπσο ζα πεξίκελε θαλείο απφ ηνλ ίδην
ηνλ ηίηιν ηεο κειέηεο), αιιά γηα ηελ παξάηαζε ησλ ιηγληηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σαξαθηεξηζηηθέο
πξνηάζεηο ηεο κειέηεο είλαη ε εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ γηα αλάθιεμε αιιά θαη ζχγθαπζε ζηηο
ιηγληηηθέο κνλάδεο, ε εμσειεθηξηθή ρξήζε ηνπ ιηγλίηε γηα παξαγσγή πγξψλ θαπζίκσλ, είηε
απεπζείαο είηε έκκεζα κέζσ ηνπ CO2 πνπ ζα δεζκεχεηαη απφ ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο, θαη βέβαηα ε
εηζαγσγή ιηγλίηε απφ Πθφπηα, Αιβαλία, Πεξβία "θαη ζίγνπξα από Ειαζζόλα θαη Δξάκα".

Πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα
Έλα επηρείξεκα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ιηγλίηε είλαη πσο ε φιε δηαδηθαζία εμφξπμεο θαη θαχζεο
ηνπ ζπληεξεί πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο ελεξγεηαθέο
επηινγέο. Ωζηφζν, ε δηεζλήο εκπεηξία καο δείρλεη κηα αξθεηά δηαθνξεηηθή εηθφλα.
Θαηαξράο, ηεξάζηην πεξηζψξην δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Πχκθσλα κε ην «ρέδην γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε» ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2011)86 ε εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζε απηφ κέηξσλ ζα νδεγήζεη
ζηε δεκηνπξγία κέρξη 2 εθαηνκκπξίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ξξφθεηηαη γηα ζέζεηο εξγαζίαο θπξίσο
ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε
απνδνηηθφηεξσλ πξντφλησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηηο βηνκεραλίεο, δειαδή ηνκείο
πνπ έρνπλ πιεγεί ηδηαίηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο
Γεξκαλίαο φπνπ ην πξφγξακκα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ πνπ μεθίλεζε ην 2006,
θηλεηνπνίεζε επελδχζεηο 100 δηο επξψ θαη δεκηνχξγεζε ή δηαηήξεζε 300 ρηιηάδεο ζέζεηο
εξγαζίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.87
Ξαξάιιεια, θαη ν ηνκέαο ησλ ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε θαη ζε φ,ηη
αθνξά ζηελ απαζρφιεζε. Πχκθσλα κε ην έγγξαθν «Δθκεηαιιεπόκελνη ην δπλακηθό
απαζρόιεζεο ηεο πξάζηλεο αλάπηεμεο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2012)88, απφ 1,4
εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζήκεξα ζηνλ θιάδν ησλ ΑΞΔ (0,7% ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ), ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 20% ην 2020 ζα ζεκαίλεη 2,8 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο
κε αχμεζε ζηα 3,4 εθαηνκκχξηα ην 2030. Ξάιη ε Γεξκαλία πξνζθέξεη έλα πνιχηηκν ζεηηθφ
παξάδεηγκα: ε απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ησλ ΑΞΔ εθηηλάρζεθε απφ 170 ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο ην
2005 ζε 380 ρηιηάδεο ην 2011 ελψ ε Γεξκαληθή Νκνζπνλδία ΑΞΔ εθηηκά φηη ην 2020 ην λνχκεξν
κπνξεί λα θηάζεη ηηο 500 ρηιηάδεο.89 Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο φιν απηφ ην δηάζηεκα ν αξηζκφο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αλζξαθσξπρείσλ, ζεκείσζε ειαθξά κείσζε απφ 175 ρηιηάδεο ζε 155 ρηιηάδεο.
Ρέινο, ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε κπνξνχλ λα έρνπλ ηα πξφζζεηα δεκφζηα έζνδα απφ
ηε δεκνπξάηεζε δηθαησκάησλ εθπνκπήο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠΔΓΔ θαη
κέζσ θνξνιφγεζήο ηνπο γηα ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. Πην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο,
εθηηκάηαη πσο κηα αλαθχθισζε ησλ εζφδσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θνξνινγία ζηελ
εξγαζία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κέρξη 1,5 εθαηνκκπξίνπ ζέζεσλ εξγαζίαο ην 2020.
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Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εηθφλα ζηηο ΖΞΑ, κηαο ρψξα πνπ έρεη πζηεξήζεη ζηελ πξνψζεζε ηεο
θαζαξήο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ. Πηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζή ηνπ, ην Γξαθείν
Πηαηηζηηθψλ εξγαζίαο ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΞΑ αλαθέξεη πσο ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο
ζηνπο ηνκείο πξάζηλεο ελέξγεηαο απμήζεθε ην 2011 κε ηεηξαπιάζην ξπζκφ ζε ζρέζε κε ην κέζν
φξν φιεο ηεο νηθνλνκίαο (4,9% ζε ζρέζε κε 1,2%), θηάλνληαο ζπλνιηθά ηα 3,4 εθαηνκκχξηα
εξγαδφκελνπο.90
Γηα ην 2012, ε νξγάλσζε Environmental Entrepreneurs κειέηεζε ηα 300 κεγαιχηεξα έξγα
θαζαξήο ελέξγεηαο θαη θαζαξψλ/καδηθψλ κεηαθνξψλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ εθείλε ηε ρξνληά ζηηο
ΖΞΑ θαη ππνιφγηζε πσο δεκηνχξγεζαλ 110 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο.91 Κειεηψληαο ηέηνηα
ζηνηρεία απαζρφιεζεο ν θαζ. Robert Pollin, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Massachusetts-Amherst
ππνιφγηζε πσο επελδχνληαο 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα ζηελ αηνιηθή ή ειηαθή ελέξγεηα
δεκηνπξγνχληαη δηπιάζηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα επέλδπζε ζηνλ άλζξαθα ή ην
θπζηθφ αέξην.92 Ζ επίπησζε ζηελ απαζρφιεζε είλαη, κάιηζηα, ζρεδφλ ηξηπιάζηα αλ ε επέλδπζε
γίλεη ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ θαη ζρεδφλ ηεηξαπιάζηα αλ γίλεη ζηηο καδηθέο
κεηαθνξέο.
Κε ηα παξαπάλσ ζπκθσλεί θαη ζρεηηθή κειέηε επηζηεκφλσλ ηνπ Berkeley, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία, εθηφο απφ κεγαιχηεξα νθέιε ζηελ απαζρφιεζε αλά πνζφ επέλδπζεο, νη ΑΞΔ ππεξηεξνχλ
ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλά παξαγφκελε ελέξγεηα.93
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generate in the US?”, Energy Policy 38, 2010
http://rael.berkeley.edu/sites/default/files/WeiPatadiaKammen_CleanEnergyJobs_EPolicy2010.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
Μεζνδνινγία νηθνλνκηθήο αλάιπζεο
Νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή βηψζηκφηεηα ζεξκηθψλ κνλάδσλ
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκεξήζηα αγνξά είλαη:






Ρν θφζηνο επέλδπζεο θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ
Ρν θφζηνο θαπζίκνπ
Ρν θφζηνο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2
Ζ νξηαθή ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο (ΝΡΠ)
Ζ απνδηδφκελε ζην ζχζηεκα ελέξγεηα

Νη ππφινηπεο παξάκεηξνη πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε φπσο κεηαβιεηφ θφζηνο,
θφζηνο ζπληήξεζεο θιπ. απνηεινχλ σο επί ην πιείζηνλ ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο ηεο κνλάδαο, ηα
νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ εμσγελείο παξάγνληεο θαη νη
ηηκέο ηνπο ζεσξνχληαη γλσζηέο θαη κε κεηαβαιιφκελεο.
Απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, νη δπν ηειεπηαίεο απνηεινχλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζεο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη εμαξηψληαη απφ ηελ γεληθφηεξε εμέιημε ηεο αγνξάο
ειεθηξηζκνχ, θαζψο θαη απφ ηηο ηηκέο άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ην θφζηνο δηθαησκάησλ
εθπνκπψλ CO2 θαη ην θφζηνο θαπζίκσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ΝΡΠ εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ θαη ην είδνο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη
δηαζέζηκεο θάζε ζηηγκή. Απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ κνλάδσλ πξνθχπηεη επηπιένλ θαη
ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη ζην ζχζηεκα απφ θάζε κνλάδα.
Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ
απηψλ κε έλαλ πην ζπλνιηθφ ηξφπν ν νπνίνο ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ αιιεινζπζρέηηζε ησλ
κεηαβιεηψλ ζην ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ κηαο απινπνηεκέλεο κεζνδνινγίαο
πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο απνδηδφκελεο ελέξγεηαο απφ ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο θαη ηεο ΝΡΠ, ψζηε λα
ππνινγηζζεί ζηε ζπλέρεηα ε ρξνλνζεηξά ησλ εζφδσλ ησλ κνλάδσλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ
αθνινπζήζεθε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Ξξνζδηνξίδεηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε θακπχιε θνξηίνπ
2. Ξξνζδηνξίδεηαη ε ηζρχο ησλ ΑΞΔ
3. Ζ ελέξγεηα απφ ΑΞΔ αθαίξείηαη απφ ηε δήηεζε κε ζθνπφ λα πξνθχςεη ε θακπχιε
δήηεζεο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ
4. Ξξνζδηνξίδνληαη νη ζεξκηθέο κνλάδέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκεξήζηα αγνξά
5. Κε ρξήζε ηεο βεκαηηθήο θακπχιεο θφζηνπο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ πξνζδηνξίδεηαη ε
θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε δηακνξθνχκελε ΝΡΠ κε βάζε ηελ
εθάζηνηε δήηεζε ηζρχνο
Ρα παξαπάλσ βήκαηα αθνινπζήζεθαλ γηα ηέζζεξα κειινληηθά έηε 2020, 2030, 2040 θαη 2050
ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα (2020-2050) ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ γηα θάζε ελδηάκεζν
έηνο εθαξκφζηεθε γξακκηθή παξεκβνιή.
Ζ ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέθπςε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Νδηθνχ Σαξηε 2050 ηνπ
ΞΔΘΑ. Δπηιέρηεθαλ δπν ζελάξηα δήηεζεο, ην ζελάξην Φ θαη ην ζελάξην ΚΔΑΞ-60%.
πελζπκίδεηαη φηη ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ είλαη ε δηακφξθσζε ζελαξίσλ εμέιημεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά ε δηεξέπλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Κε ην ίδην ζθεπηηθφ, ε ηζρχο
ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ΑΞΔ ζεσξήζεθε ίζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο κειέηεο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θακπχιεο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ιήθζεζαλ ζηνηρεία γηα ηα έηε 20102011 απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ENTSO-E ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηνπ ΑΓΚΖΔ ελψ
ζεσξήζεθε φηη ε κνξθή ηεο θακπχιεο δηάξθεηαο θνξηίνπ παξακέλεη ίδηα γηα φια ηα ρξφληα.
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Γηάγξακκα Α. 1: θαλνληθνπνηεκέλε θακπύιε δηάξθεηαο θνξηίνπ

Ρν επφκελν βήκα είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε κνξθή ησλ θακππιψλ παξακέλνπζαο ηζρχνο, ηνπ
θνξηίνπ δειαδή πνπ ζα θιεζνχλ λα θαιχςνπλ νη ζεξκηθέο κνλάδεο αθνχ αθαηξεζεί ε παξαγσγή
απφ ΑΞΔ, ζεσξψληαο φηη ηζρχεη ε πξνηεξαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη
απφ απηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία. Αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε ε σξηαία
παξαγσγή ησλ αηνιηθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα απφ ηνλ ηζηφηνπφ ηεο ΟΑΔ94
γηα ηα έηε 2009-2010 θαη ζεσξψληαο φηη κνξθή ηεο σξηαίαο παξαγσγήο παξακέλεη πξαθηηθά
ακεηάβιεηε (Γηάγξακκα Α.2)95. Ρν ίδην έγηλε θαη γηα ηελ παξαγσγή απφ Φ/Β ρξεζηκνπνηψληαο
σξηαία παξαγσγή αλά κήλα κε βάζε ηηο παξαδνρέο ζε έθζεζε ηνπ ΓΔΠΚΖΔ96 (Γηάγξακκα Α.3) .
Απφ ηελ ίδηα κειέηε πξνζδηνξίζηεθε θαη ην πξνθίι παξαγσγήο ησλ κηθξψλ /Ζ
ρξεζηκνπνηψληαο κεληαίνπο ζπληειεζηέο θφξηηζεο (Ξίλαθαο Α.1). Γηα ηηο ειηνζεξκηθέο κνλάδεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζεγγηζηηθέο θακπχιεο σξηαίαο παξαγσγήο γηα ρεηκψλα – θαινθαίξη,
ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθία97 θαη ζεσξψληαο φηη νη κνλάδεο ζα
πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο (Γηάγξακκα Α.4).98 Γηα ηηο κνλάδεο
γεσζεξκίαο θαη βηνκάδαο ζεσξήζεθε φηη ε παξαγσγή ηνπο είλαη ζηαζεξή κε ζπληειεζηέο ηζρχνο
80% θαη 85% αληίζηνηρα.
Γηάγξακκα Α. 2: θαλνληθνπνηεκέλε θακπύιε ηζρύνο αηνιηθώλ ζηαζκώλ
(Δπεμεξγαζία από δεδνκέλα ΡΑΔ)

94

Αλαθνίλσζε ΡΑΔ, 16.07.2010 http://www.rae.gr/old/cases/wind_production_2009/index.html,
Ζ παξαδνρή απηή απνθιίλεη από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαζώο ε είζνδνο λέσλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζα κεηαβάιεη ηε
ζπλνιηθή θακπύιε παξαγσγήο απηώλ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ειιείςεη άιισλ δεδνκέλσλ.
96
ΓΔΜΖΔ, Ηθαλόηεηα Απνξξόθεζεο Αηνιηθήο Παξαγσγήο ζηελ Πεινπόλλεζν, Ννε 2009
97
WB, Assessment of Technology Options for Development of Concentrating Solar Power in South Africa, 2010
98
Οη ειηνζεξκηθέο κνλάδεο ελδείθλπληαη θπξίσο γηα ηε λόηηα Πειινπόλεζζν, ηελ Κξήηε θαη ηα Γσδεθάλλεζα.
Θεσξήζεθε όηη ηα έξγα πνπ ζα πξαγκαηννπνηεζνύλ αθνξνύλ κεγάιεο κνλάδεο παξαβνιηθώλ θαηόπηξσλ ή ειηαθώλ
πύξγσλ.
95
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Γηάγξακκα Α. 3: θακπύιεο ηζρύνο γηα ΦΒ ζπζηήκαηα
(Πεγή: ΓΔΜΗΔ, 2009)

Πίλαθαο Α. 1: ζπληειεζηέο ηζρύνο γηα κηθξά Τ/Η
(Πεγή: ΓΔΜΗΔ,2009)
Μήλαο
Ιαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάτνο
Ινύληνο

πληειεζηήο Ιζρύνο
60%
66%
67%
61%
52%
39%

Μήλαο
Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο
Πεπηέκβξηνο
Νθηψβξηνο
Λνέκβξηνο
Γεθέκβξηνο

πληειεζηήο Ιζρύνο
30%
24%
24%
37%
45%
50%

Γηάγξακκα Α. 4: θαλνληθνπνηεκέλε θακπύιε θνξηίνπ γηα ειηνζεξκηθνύο ζηαζκνύο
(Πεγή: Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ WB, 2010)
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Γηα ηνπο κεγάινπο /Ζ ζηαζκνχο θαη ηα αληιεηηθά ζπζηήκαηα αθνινπζήζεθε δηαθνξεηηθή
πξνζέγγηζε. Θαηαξρήλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαδνρή φηη ηα αληιεηηθά ζπζηήκαηα ζα
απνξξνθήζνπλ ηελ απνξξηπηφκελε απφ ΑΞΔ ελέξγεηα κε ζθνπφ λα ηελ απνδφζνπλ ζην ζχζηεκα
πεξηνξίδνληαο ηηο αθξηβέο αηρκέο. Έηζη, αθνχ ππνινγίζηεθε ε απνξξηπηφκελε ηζρχο,
πξνζδηνξίζηεθαλ θαηάιιειεο αηρκέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο νπνίεο απνδφζεθε ιακβάλνληαο
ζπληειεζηή ηζρχνο 50% (ζεσξήζεθε, δειαδή, φηη αλά ψξα κπνξεί λα απνδνζεί ην 50% ηεο ηζρχνο
ησλ αληιεηηθψλ ηαπηφρξνλα). Πηε ζπλέρεηα, παξφκνηα δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηεζεθε γηα ηα
κεγάια /Ζ, απνδίδνληαο ηελ ελέξγεηα ζε ψξεο αηρκήο ζεσξψληαο, φκσο, δηαθνξεηηθνχο
επνρηαθνχο ζπληειεζηέο θνξηίνπ.
Ρν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο θακπχιεο
παξακέλνληνο θνξηίνπ πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ νη ζεξκηθέο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δπφκελν βήκα ζηε δηαδηθαζία είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ. Έγηλε, θαηαξρήλ,
θαηαγξαθή ησλ ππάξρνπζσλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζρεδηαδφκελεο απφζπξζεο ηνπο
απφ ζηνηρεία ηνπ ΑΓΚΖΔ.99 Όπνπ δελ ππήξραλ ζηνηρεία, έγηλαλ εθηηκήζεηο κε βάζε ηελ
ρξνλνινγία έληαμεο θαη ην ρξφλν δσήο ησλ κνλάδσλ (30 έηε γηα κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ). Ρα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα Α.5. Πηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ησλ θακππιψλ
αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο (screening curves), πξνζδηνξίζηεθε ε ηζρχο θάζε ηερλνινγίαο
ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο ππνινηπφκελεο ελέξγεηαο. Ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ηηο πθηζηάκελεο θαη παξακέλνπζεο κνλάδεο εθηηκάηαη ε ηζρχο θάζε ηερλνινγίαο ζην
κειινληηθφ ζχζηεκα.
Γηάγξακκα Α. 5: εμέιημε πθηζηάκελεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ζεξκηθώλ κνλάδσλ
(Πεγή: ΑΓΜΗΔ, 2012 θαη εθηηκήζεηο)

Νη ππνςήθηεο ηερλνινγίεο πνπ αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν απηή παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα Α. 2,
ελψ ηα ηερληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ιήθζεθαλ απφ πξφζθαηεο δεκνζηεχεηο ηεο
ΗΔΑ100 θαη θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα Α. 3.

99

ΑΓΜΖΔ, Γεθαεηέο Πξόγξακκα Αλάπηπμεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 2014-2023, Γεθ 2012
OECD/ΗΔΑ, Energy Technology Perspectives 2010, 2010
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Πίλαθαο Α. 2: ηερλνινγίεο ζεξκηθώλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Πεξηγξαθή ηερλνινγίαο
πεξ-θξίζηκνο ζηαζκφο θνληνξηνπνηεκέλνπ ιηγλίηε
Δμειηγκέλνο ππεξ-θξίζηκνο ζηαζκφο θνληνξηνπνηεκέλνπ ιηγλίηε
Ιηγληηηθφο ζηαζκφο αεξηνπνίεζεο
Πηαζκφο ΦΑ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ
Πηαζκφο ΦΑ αεξηνζηξνβίινπ
πεξ-θξίζηκνο ζηαζκφο θνληνξηνπνηεκέλνπ ιηγλίηε κε CCS
Δμειηγκέλνο ππεξ-θξίζηκνο ζηαζκφο θνληνξηνπνηεκέλνπ ιηγλίηε κε CCS
Ιηγληηηθφο ζηαζκφο αεξηνπνίεζεο κε CCS
Πηαζκφο ΦΑ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε CCS

Κσδηθόο
SC-PC
USC-PC
IGCC
NGCC
GT
SPC-CCS
USC-PCC-CCS
IGCC-CCS
NGCC-CCS

Πίλαθαο Α. 3: εμέιημε ηερληθννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζεξκηθώλ κνλάδσλ
(Πήγε: ΙΔΑ 2010)

Σερλνινγία
SC-PC
USC-PC
IGCC
NGCC
GT
SPC-CCS
USC-PCCCCS
IGCC-CCS
NGCC-CCS
Σερλόινγηα
SC-PC
USC-PC
IGCC
NGCC
GT
SPC-CCS
USC-PCCCCS
IGCC-CCS
NGCC-CCS

2020
Κόζηνο
θεθαιαίνπ
€/kW
1420
1482
1616
616
464
2171

Κόζηνο
ιεηηνπξγίαο
€/kW
29
30
49
19
11
65

Απόδνζε
%
42%
48%
45%
59%
33%
34%

2268
2152
974
2040
Κόζηνο
θεθαιαίνπ
€/kW
1259
1304
1420
563
464
1879

68
65
29

38%
37%
51%

Κόζηνο
ιεηηνπξγίαο
€/kW
25
26
43
17
11
56

1946
1884
849

59
57
26

2030
Κόζηνο
θεθαιαίνπ
€/kW
1339
1393
1518
589
464
2026

Κόζηνο
ιεηηνπξγίαο
€/kW
26
28
46
18
11
60

Απόδνζε
%
42%
49%
48%
60%
33%
34%

64
61
28

40%
41%
53%

Απόδνζε
%
42%
51%
51%
62%
33%
35%

2107
2018
911
2050
Κόζηνο
θεθαιαίνπ
€/kW
1179
1214
1321
536
464
1733

Κόζηνο
ιεηηνπξγίαο
€/kW
23
24
40
16
11
51

Απόδνζε
%
42%
52%
54%
63%
33%
36%

42%
44%
54%

1786
1750
786

54
53
24

44%
48%
56%

Κε βάζε ηηο παξακέλνπζεο πθηζηάκελεο κνλάδεο θαη ηελ ζεσξεηηθή ηζρχ λέσλ ζεξκηθψλ
κνλάδσλ πξνθχπηεη ε βεκαηηθή θακπχιε θαηαλνκήο θφζηνπο παξαγσγήο (merit order) απφ ηελ
νπνία ππνινγίδεηαη γηα θάζε ψξα ε ΝΡΠ θαη ην επίπεδν θφξηηζεο (παξαγσγή) θάζε κνλάδαο.
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Γηάγξακκα Α. 6: παξάδεηγκα βεκαηηθήο θακπύιεο θαηαλνκήο θόζηνπο παξαγσγήο ζεξκηθώλ
κνλάδσλ γηα ην γεξκαληθό ζύζηεκα (Πεγή: Groscurth101)

Ζ παξαπάλσ κεζνδνινγία πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε κειέηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ εμέηαζε
ιηγληηηθψλ κνλάδσλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπο (30 έηε), ιακβάλνληαο ππφςε
ηε ζπζρέηηζε ησλ θχξησλ παξακέηξσλ θφζηνπο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ κε ηε γεληθφηεξε
δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Πε γεληθέο γξακκέο, απνηειεί κηα
πξνζπάζεηα πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πηζαλψλ
ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε δηεξεχλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ. Ξαξά ηηο πξνθαλείο ειιείςεηο, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ σξηαία
ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ, ηα ηερληθά ειάρηζηα θαη ηνπο ππνρξεσηηθνχο ρξφλνπο
ζβέζεο-έλαπζεο, ε κεζνδνινγία παξέρεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο θαη απνθαιχπηεη ηηο
ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηνηρείσλ φπσο ε κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ, ην θφζηνο δηθαησκάησλ
ξχπσλ θαη νη αληαγσληζηηθέο ζεξκηθέο κνλάδεο.
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Groscurth H., The economic viability of hard coal power plants demonstrated on the example of the planes hard
coal fired plant in Mainz, 20
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο κνλάδαο
Ζ ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ΓΔΖ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη ζε ζέζε λα
θαιχςεη ην θφζηνο επέλδπζεο γηα ηε κνλάδα Ξηνιεκαΐδα-5 κε ίδηα θεθάιαηα.
Πε αλαθνίλσζή ηεο ζηηο 13εο Καξηίνπ 2013 ε επηρείξεζε αλαθέξεη ζρεηηθά:102
«Ωο πξνο ηα μέλα θεθάιαηα, γηα ηε κεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ, ζηόρνο είλαη ε αμηνπνίεζε
ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ όπσο θνηλνπξαθηηθό δάλεην, ην νπνίν ζα θαιύπηεηαη από δηεζλή
Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Εμαγσγηθώλ Πηζηώζεσλ ή θαη δηκεξή δάλεηα κε εκπνξηθέο Τξάπεδεο ή θαη
δηεζλείο νξγαληζκνύο.
Επηπιένλ, ε ΔΕΗ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηεο έθδνζεο νκνινγηαθώλ δαλείσλ ζηελ
εγρώξηα θαη δηεζλή αγνξά θαη είλαη ζην γεληθόηεξν ζρεδηαζκό ηεο εηαηξείαο λα αμηνπνηήζεη απηή
ηε δπλαηόηεηα, κόιηο ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο.
Σρεηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα, θαη ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ έξγνπ (Απόθαζε Δ.Σ. 247/12), ε
εηαηξεία εθηηκά πσο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ην ρξεκαηνδνηήζεη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηδίνπο
πόξνπο, δηαρεηξηδόκελε θαηάιιεια ην ππόινηπν επελδπηηθό ηεο πξόγξακκα θαη ηηο δηαζέζηκεο
ρξεκαηνξνέο , κε απνθιεηόκελεο θαη ηεο πξνζθπγήο ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.»
Πχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα103, ε ΓΔΖ δηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα γηα ην 38% ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο,
επηδηψθεη ηελ εγγχεζε ηεο Γεξκαληθήο θπβέξλεζεο γηα δάλεηα 44% απφ ηελ Γεξκαληθή θξαηηθή
επελδπηηθή ηξάπεδα KfW θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ Hermes, ελψ γηα ην ππφινηπν 18%
δεηά δάλεην απφ ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΡΔ). Γεξκαληθέο θαη Διιεληθέο ΚΘΝ
(Urgewald, Climate Alliance, WWF, Greenpeace) έρνπλ θαηαγγείιεη104 ην ελδερφκελν ρξήζεο
επλντθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηεο Γεξκαλίαο γηα κηα ηέηνηα ξππνγφλν επέλδπζε, ελψ ζην
ζηφραζηξν επξσπατθψλ ΚΘΝ βξίζθεηαη γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ε Δπξσπατθή Ρξάπεδα
Δπελδχζεσλ.105 Πε πξφζθαηε επηζηνιή ηνπο106 πξνο ηελ ΔΡΔ θαη ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα γηα ηελ
Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε, 98 ΚΘΝ ηηο θαινχλ λα κελ πξνρσξήζνπλ ζε άιιε ρνξήγεζε
δαλείνπ γηα επελδχζεηο νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη λα εμεηάδνπλ πην πξνζεθηηθά ελαιιαθηηθέο
επηινγέο πξηλ πηνζεηήζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ επελδπηψλ.
Ζ πξννπηηθή ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ KfW θαη Hermes ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο κνλάδαο απνηέιεζε
θαη ζέκα εξψηεζεο Ξξάζηλσλ βνπιεπηψλ ζην Γεξκαληθφ Θνηλνβνχιην.107
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ΓΔΖ, Δπεμεγήζεηο γηα ην ζέκα ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 29.3.2013
EnergyPress, “Από ηελ έθζεζε ηεο ηξόηθαο "θξέκεηαη" θαη ε Πηνιεκαΐδα 5”, 30.08.2012
http://www.energypress.gr/news/Apo-thn-ekthesh-ths-troikas-kremetai-kai-h-Ptolemaida-5
104
WWF-Greenpeace,
“Γαλεηθά
ζηε
ΓΔΖ
κε
«άξσκα»
ιηγλίηε”,
04.09.2012
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=937:-lr-&catid=70:2008-09-16-12-1046&Itemid=90
105
Bankwatch, “Energy lending for people and planet” http://bankwatch.org/campaign/energy-lending
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Δπηζηνιή ΜΚΟ πξνο ΔΣΔ θαη ΔΣΑΑ, “Sostanj must never happen again”, 20.03.2013
http://bankwatch.org/sites/default/files/letter-EBRD-EIB-Never-again-Sostanj-20Mar2013.pdf
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Πξαθηηθά
Οκνζπνλδηαθήο
Βνπιήο
ηεο
Γεξκαλίαο,
10.08.2012
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/104/1710463.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
Γέζκεπζε-κεηαθνξά-απνζήθεπζε CO2 – Η κειέηε ηεο ΓΔΗ θαη νη
απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2009/31
Ζ ηερλνινγία Γέζκεπζεο θαη Απνζήθεπζεο Άλζξαθα (CCS) απνηειεί, θπξίσο γηα ηνπο
ππνζηεξηθηέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, κηα ειπηδνθφξα ηερλνινγία γηα ηελ κεηάβαζε ζε έλα
ελεξγεηαθφ ζχζηεκα κεδεληθψλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πχκθσλα, κάιηζηα, κε
ζρεηηθή έθζεζε ηεο IPCC,108 ε ηερλνινγία CCS ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη θαηά 10-55% ζηε
ζπλνιηθή παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα κεηξηαζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ Νδηθφ Σάξηε Δλέξγεηαο 2050 ζεκεηψλεη πσο ζε φια ηα ζελάξηα πνπ
εμεηάδεη «από ην 2030 πεξίπνπ ζα πξέπεη λα εθαξµνζηεί ε ηερλνινγία δέζµεπζεο θαη
απνζήθεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ άλζξαθα γηα ην ζύλνιν ησλ νξπθηώλ θαπζίµσλ ζηνλ ηνµέα ηεο
ειεθηξνπαξαγσγήο».
Κηα ηέηνηα πξννπηηθή, φκσο, παξακέλεη γηα ηελ ψξα θελή πεξηερφκελνπ ιφγσ ζεκαληηθψλ
νηθνλνκηθνηερληθψλ δπζθνιηψλ, κεγάιεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, θαη λνκηθήο αβεβαηφηεηαο
σο πξνο ηηο επζχλεο απνζήθεπζεο, αζθάιηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηπρφλ δηαξξνήο. Δπηπξφζζεηα,
ζπάληα νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο CCS δηεμάγνπλ αλάιπζε
θηλδχλνπ, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο απφ εθαξκνγέο
κεγάιεο θιίκαθαο.
Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ζηνλ πξψην γχξν ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο NER300 ηεο
Δπξσπατθήο επηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ χςνπο 1,2 δηο επξψ, εθ ησλ
νπνίσλ 275 εθαηνκκχξηα είραλ δεζκεπηεί γηα έξγα CCS, θαλέλα ηέηνην έξγν δελ έιαβε
ρξεκαηνδφηεζε θαζψο θαλέλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ δελ επέιεμε λα ηα ζηεξίμεη.109 Πήκεξα, κφλν
έλαο ζεξκηθφο ζηαζκφο ειεθηξνπαξαγσγήο κεγάιεο θιίκαθαο εμνπιηζκέλνο κε CCS βξίζθεηαη ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζην Mongstad ηεο Λνξβεγίαο, ν νπνίνο, κάιηζηα έιαβε επηδφηεζε απφ
θξαηηθνχο πφξνπο άλσ ηνπ $1δηο. 110 111
Κε δεδνκέλε ηε κέρξη ηψξα απνηπρία αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ CCS, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα
πξνρσξήζεη ζε λέεο ξπζκίζεηο πνπ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο112 ζα πεξηιακβάλνπλ είηε
πξνδηαγξαθέο επηδφζεσλ εθπνκπψλ, είηε πηζηνπνηεηηθά CCS, είηε κείγκα ησλ δχν απηψλ
επηινγψλ.
Ρν πθηζηάκελν επξσπατθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ην CCS απνηειεί ε Νδεγία 2009/31113 πνπ
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ KYA ΦΔΘ 2516/Β’/7.11.2011. Πχκθσλα κε ην άξζξν
33 ηεο Νδεγίαο, νη ηδηνθηήηεο θάζε λέαο ζεξκηθήο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο νθείινπλ λα
έρνπλ αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ:




δηαηίζεληαη θαηάιιεινη ηφπνη απνζήθεπζεο,
νη εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο είλαη ηερληθψο θαη νηθνλνκηθψο εθηθηέο, θαη
είλαη ηερληθψο θαη νηθνλνκηθψο εθηθηή ε κεηαζθεπή γηα ηε δέζκεπζε CO2.
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IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, 2005 http://www.ipcc.ch/pdf/specialreports/srccs/srccs_wholereport.pdf
109
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, «Ζ Δπηηξνπή δηαζέηεη 1,2 δηζεθαη. επξώ γηα ηελ εθθίλεζε 23 θαηλνηόκσλ έξγσλ ζηνλ
ηνκέα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο», 18.12.2012 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1385_el.htm
110
Global
CCS
Institute,
The
global
status
of
CCS,
2012,
http://cdn.globalccsinstitute.com/sites/default/files/publications/47936/global-status-ccs-2012.pdf
111
MIT, Power Plant CO2 Capture and Storage Projects http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index_capture.html
112
Euractiv, “Brussels steers towards resolute new CCS targets by 2014”, 15.01.2013
http://www.euractiv.com/climate-environment/brussels-steers-resolute-new-ccs-news-517045
113
Οδεγία 2009/31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:EL:PDF

49

Ξξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία, ε ΓΔΖ εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα
ηελ ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο δέζκεπζεο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο CO2 ζηελ ππφ ζρεδίαζε
κνλάδα Ξηνιεκαΐδα 5.
Ζ κειέηε εθηηκά ην ζπλνιηθφ θφζηνο δέζκεπζεο ηνπ CO2 ζηα 38,41€/tCO2 θαη ππνινγίδεηαη φπσο
θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα Γ. 1.
Πίλαθαο Γ. 1: θόζηνο δέζκεπζεο CO2 (ΓΔΗ, 2011)
Πεγή θόζηνπο
Γηαδηθαζία κεηά-θαχζεο
Θφζηνο αλαπιήξσζεο ακίλσλ
Θφζηνο επέλδπζεο
Θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο

Κόζηνο (€/t CO2)
17,46
1,79
12,97
6,19

Πρεηηθά κε ηε κεηαθνξά CO2, ε κειέηε ηεο ΓΔΖ εμεηάδεη δχν πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ηνλ ηφπν
απνζήθεπζεο. Ππγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε κεηαθνξά κε αγσγφ ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο
Θεζζαινλίθεο, κε απαηηνχκελν κήθνο 106 ρικ. Ρν θφζηνο κεηαθνξάο αλέξρεηαη ζε 1,06€/tCO2.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ν πνπξγφο ΞΔΘΑ δελ εγθξίλεη ηελ
απνζήθεπζε CO2 εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ε ΓΔΖ εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε ζαιάζζηαο
κεηαθνξάο. Βάζεη απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, ην CO2 κπνξεί αθνινχζσο λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ κέζνδν
βέιηηζηεο αλάθηεζεο πεηξειαίνπ θαηά ηελ εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ, εθηηκψληαο έλα θφζηνο
πεξίπνπ ίζν κε 21,92€/tCO2. Ρνλίδεηαη, σζηφζν, πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο κεηαθνξάο δελ
έρεη εθαξκνζηεί πνπζελά ζηνλ θφζκν ζηελ απαηηνχκελε θιίκαθα θαη απαηηεί πνιχ ζεκαληηθέο
εγθαηαζηάζεηο φπσο αγσγνχο κεηαθνξάο, κνλάδεο ςχμεο-πγξνπνίεζεο CO2, θαηαζθεπή
πξνζσξηλνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, πινία κεηαθνξάο, θαηαζθεπή ή επέθηαζε ιηκαληνχ γηα ηνπο
ζθνπνχο κεηαθνξάο CO2, ζχζηεκα εθθφξησζεο.
ρήκα Γ .1: κεηαθνξά CO2 από ηελ Μνλάδα Πηνιεκαΐδα 5, ζηε δπηηθή Θεζζαινλίθε
(ΓΔΗ, 2011)

Πρεηηθά κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο CO2, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ γεσινγηθνχ δπλακηθνχ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΗΓΚΔ, πξνθχπηεη φηη ε εμεηαδφκελε γεσινγηθή ιεθάλε αθνξά αικπξφ
πδξνθνξέα. Πηε κειέηε ηεο ε ΓΔΖ εθηηκά πσο ε ζπλνιηθή πξνο απνζήθεπζε πνζφηεηα CO2
αλέξρεηαη ζην 19,5 % πεξίπνπ ηεο ππεδαθηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηεο ιεθάλεο, ηηκή πνπ βξίζθεηαη
ζην θάησ φξην (20-30%) ηεο νλνκαζηηθήο ηθαλφηεηαο απνζήθεπζεο πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη
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ηθαλφ γηα απνζήθεπζε CO2 – ιφγσ ηεο πξψηκεο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο απνζήθεπζεο
ηέηνησλ ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ, φπσο ζεκεηψλνπλ νη ίδηνη νη κειεηεηέο. Ρέινο, ζχκθσλα πάιη κε
ηελ κειέηε ηεο ΓΔΖ ην εηδηθφ θφζηνο απνζήθεπζεο εθηηκάηαη ίζν κε 2,11 €/t CO2.
Ππκπεξαζκαηηθά, ην ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο CCS
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΓΔΖ αλέξρεηαη ζε 41,58€/tCO2 γηα ηελ πεξίπησζε απνζήθεπζεο
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, φηαλ θαηαζθεπαζηεί θαη ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα CCS, ν θαζαξφο βαζκφο απφδνζεο ηεο κνλάδαο ζα κεησζεί απφ 41,5% ζε
30,1%.
Πε φ,ηη αθνξά ζηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο CCS, δελ είλαη δπλαηφ λα
δηαζηαπξσζεί απφ ην ππάξρνλ πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην θαηά πφζνλ ε ΓΔΖ δηαζέηεη έγθξηζε απφ ην
ΞΔΘΑ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ αξ.33 ηεο Νδεγίαο 2009/31 γηα ηε
ζρεδηαδφκελε κνλάδα Ξηνιακαΐδα-5.
Ξέξα φκσο απφ ηε ζηελή εξκελεία ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ Νδεγία, κε
ζεκαληηθφηεξε ηελ απαίηεζε έγθξηζεο απφ ην αξκφδην πνπξγείν ηεο ηνπνζεζίαο απνζήθεπζεο,
ε ΓΔΖ δελ έρεη πξνρσξήζεη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, φπσο
απαηηείηαη γηα επελδχζεηο ηέηνηαο θιίκαθαο, δελ έρεη εμαζθαιίζεη δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ηνπ
αγσγνχ κεηαθνξάο ζηελ πξνηεηλφκελε δηαδξνκή, νχηε έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ κε ηηο ελδερφκελεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηε δηαδξνκή ηνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα
ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο
Ξαξαθάησ αθνινπζεί κηα θαηαγξαθή ησλ απνθάζεσλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζρεηηθά κε ηηο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ νξπρείσλ θαη
ησλ πξνηεηλφκελσλ κνλάδσλ:
 Κε απνθάζεηο ηνπο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην Γεκ. ςειάληε114 θαη
ην Λνκ. Ππκβνχιην Θνδάλεο115 εμέθξαζαλ ηελ αληίδξαζε ηνπο ζηελ λέα ΘΑ πνπ
ηξνπνπνηεί ηελ ΘΑ 114804/3671/23.10.03 «Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ «ΞΡΝΙΔΚΑΪΓΑΠ» έθηαζεο 110.889,837 η.κ. ηεο Γ.Δ.Ζ.
Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο» κε ηελ νπνία ε ΓΔΖ πξνρσξεί ζηελ επέθηαζε
ησλ νξπρείσλ ρσξίο λα πξνβιέπεη ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο ησλ νηθηζκψλ Ξνληνθψκεο θαη
Καπξνπεγήο.
 Ρν Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ζηέιλεηαη πξνο ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην Θνδάλεο ε Κ.Ξ.Δ ησλ
νξπρείσλ Ξηνιεκαΐδαο θαη επί απηήο εθθξάδνπλ γλψκε ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ηεο
πεξηνρήο θαη γλσκνδνηεί ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην:
o

Πηηο 24/3/2010 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γεκ. ςειάληε κε απφθαζε ηνπ εθθξάδεη
γλψκε επη ηεο κειέηεο116

o

Πηηο 24/3/2010 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Ξηνιεκαΐδαο εθθξάδεη αξλεηηθή γλψκε επη
ηεο Κ.Ξ.Δ117

o

Πηηο 26/3/2010 ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην Θνδάλεο γλσκνδνηεί νκφθσλα
αξλεηηθά118

 Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ζηέιλεηαη ζην Λ.Π. Θνδάλεο ε επηθαηξνπνηεκέλε ΚΞΔ νξπρείσλ
Ξηνιεκαΐδαο119 επί ηεο νπνίαο εθθξάδνπλ γλψκε θαη γλσκνδνηνχλ ηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα
θαη ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην Θνδάλεο:
o

Πηηο 14/7/2010 κε ηελ αξηζ. 336/2010 απφθαζε ηνπ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
Δνξδαίαο εθθξάδεη αξλεηηθή γλψκε120

o

Πηηο 9/7/2010 κε ηελ αξίζ. 73/2010 ην δεκνηηθφ Ππκβνχιην Αγίαο Ξαξαζθεπήο κε
απφθαζε ηνπ εθθξάδεη γλψκε ζρεηηθά κε ηελ Κειέηε

o

Κε ηελ αξηζ. 91/2010 απφθαζε ηνπ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Διιεζπφληνπ εθθξάδεη
αξλεηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ηε κειέηε

o

Πηηο 15/7/2010 ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην Θνδάλεο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ γλσκνδνηεί
νκφθσλα αξλεηηθά επί ηεο Κ.Ξ.Δ121

 Ξαξφια απηά, ζηηο 9/11/2011, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, εγθξίζεθαλ νη
Ξεξηβαιινληηθνί Όξνη γηα ην έξγν ηεο εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάησλ ιηγλίηε, ζε ρψξν

114

Έθηαθην Γεκνηηθό πκβνύιην ζην Γήκν Γεκεηξίνπ Τςειάληε (25.01.09)
Απόθαζε Ν Κνδάλεο γηα ιηγληησξπρείν Πηνιεκαίδαο
116
Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γεκ. Τςειάληε
117
Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Πηνιεκαίδαο
118
Απόθαζε Γλσκνδόηεζεο Ν Κνδάλεο γηα ΜΠΔ επέθηαζεο ιηγληησξπρίσλ ΓΔΖ
119
Μ.Π.Δ Οξπρείσλ Πηνιεκαίδαο Ν. Κνδάλεο
120
Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Πηνιεκαΐδαο
121
Απόθαζε Γλσκνδόηεζε ηνπ Ν.. Κνδάλεο γηα ΜΠΔ νξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο
115
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ζπλνιηθήο έθηαζεο 147.925.860 η.κ122 κέζα ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε
ησλ νηθηζκψλ Ξνληνθψκε θαη Καπξνπεγή.
 Πηηο 20/1/2012 ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Γπη. Καθεδνλίαο γλσκνδφηεζε ζεηηθά γηα ηε
Κ.Ξ.Δ. ηεο κνλάδαο Ξηνιεκαΐδα-5.
 Πηηο 23/3/2012 ην ΞΔΘΑ ελέθξηλε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ησλ Νξπρείσλ Αριάδαο
ζηελ Φιψξηλα, παξά ηηο δχν αξλεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Γπη.
Καθεδνλίαο ζηηο 31/10/2011 θαη 9/2/2012. Πηηο 9/5/2012 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
Ξεξηθέξεηαο Γπη. Καθεδνλίαο απνθαζίδεη λα πξνζβάιεη ηελ Α.Δ.Ξ.Ν. ζην Ππκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο123
 Πηηο 20/4/2012 ην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην εθδίδεη ςήθηζκα κε ην νπνία εθθξάδεη ηελ
αληίζεζε ηνπ ζηα ζρέδηα πψιεζεο ιηγληηηθψλ κνλάδσλ θαη παξάιιεια, κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, δεηά ηελ εμαίξεζε ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο γηα εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηα πξνζερή 15 έηε ψζηε λα ππάξμεη ηζνδχλακν απνηέιεζκα γηα ηελ
θνηλσλία
 Πηηο 1/3/2013 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Θνδάλεο έιαβε απφθαζε γηα έθδνζε ςεθίζκαηνο κε
ην νπνίν: «Θεσξεί ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο Ξηνιεκαΐδα V έξγν εζληθήο
ζεκαζίαο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία θαη απηάξθεηα ηεο ρψξαο θαη
ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. Γειψλεη φηη δελ είλαη απνδεθηή γηα
θαλέλαλ ιφγν ε θαζπζηέξεζε απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο αλαπηπμηαθήο επέλδπζεο γηα ηελ
πεξηνρή καο…»124.

122

Απόθαζε Έγθξηζεο Π.Ο. νξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο Ν. Κνδάλεο
9-5-12 17ε πλεδξίαζε Ο.Δ. Πεξ. Γπη. Μαθεδνλίαο
124
Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κνδάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο Πηνιεκαΐδα V
123
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