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Θέμα: Σχέδιο της ΔΕΗ για κατασκευή νέας λιγνιτικής μονάδας ‘Πτολεμαΐδα V’

Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων,

Κατ’  αρχήν με την ευκαιρία αυτής της πρώτης επικοινωνίας μας μαζί σας,  ευχόμαστε καλή
κοινοβουλευτική θητεία επ’ ωφελεία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Με την παρούσα επιστολή, επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με  τη σχεδιαζόμενη νέα
λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V»,  ισχύος 660  MW  και αρχικού κόστους κατασκευής 1,4
δισεκ. ευρώ. Εάν κατασκευαστεί, η μονάδα θα είναι με διαφορά η μεγαλύτερη της χώρας, μια από τις
πλέον ρυπαίνουσες στην ΕΕ και αποδεδειγμένα οικονομικά ασύμφορη.

Η Πτολεμαΐδα V  έρχεται να προσθέσει νέα προβλήματα στις χρόνιες παθογένειες της λιγνιτικής
«μονοκαλλιέργειας»  στη Δυτική Μακεδονία που σχετίζονται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας,  την
καταστροφή των εδαφών, την κατασπατάληση του νερού, τις ολέθριες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία,
την καλπάζουσα ανεργία και τον αποκλεισμό σχεδόν κάθε άλλης οικονομικής δραστηριότητας στην
περιοχή. Όλων αυτών δηλαδή των προβλημάτων που συναποτελούν το λεγόμενο «εξωτερικό κόστος»
που δεν εμφανίζεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ,  αλλά είναι βέβαιο ότι το πληρώνουμε και θα
συνεχίσουμε να το κάνουμε τόσο εμείς όσο και οι επόμενες γενιές.

Ειδικότερα, οι εξαιρετικά ανησυχητικές περιβαλλοντικές διαστάσεις της υπό σχεδιασμό λιγνιτικής
μονάδας Πτολεμαΐδα V μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

· Εκπομπές περίπου 4,6 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως.
· Θα επιβαρύνει κάθε χρόνο την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης με 2.100  tn  SO2  (διοξείδιο του

θείου), 2.800 tn NOx (οξείδια του αζώτου) και 140 tn αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ), που θα
προστεθούν στις εκπομπές των σταθμών Αγ.  Δημητρίου,  Καρδιάς και Αμυνταίου (49.037t  NOx,
54.539t SOx, 26.272t PM10, 5.236t PM2.5), οι οποίοι θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

· Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για τη λειτουργία της νέας μονάδας εκτιμώνται σε 14  εκατ.
κυβικά μέτρα ανά έτος,  το οποίο θα προέρχεται από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου.  Για τις
λειτουργικές ανάγκες των ορυχείων της Πτολεμαΐδας θα αντλούνται από γεωτρήσεις επιπλέον 25
εκατ. κ.μ., με την πλεονάζουσα ποσότητα να διατίθεται στον ήδη βαριά ρυπασμένο ποταμό Σουλού.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.  H Πτολεμαΐδα V είναι έργο με
έντονο γερμανικό ‘άρωμα’, δεδομένου ότι μοναδικός δανειστής της ΔΕΗ για 739 εκατ. ευρώ είναι η
κρατική αναπτυξιακή τράπεζα KfW  IPEX-Bank  GmbH,  που κύριο στόχο έχει τη στήριξη των
εξαγωγών εξοπλισμού γερμανικής κατασκευής. Τα υπόλοιπα χρήματα θα πρέπει να αναζητήσει η ΔΕΗ
από ίδια κεφάλαια, καθώς το ένα μετά το άλλο τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλάζουν την
πολιτική τους απέναντι στις επενδύσεις σε νέες ανθρακικές μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον
Ιανουάριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε προοπτική
δανειοδότησης του έργου, λόγω των υψηλών προβλεπόμενων εκπομπών της νέας μονάδας.

Οι λόγοι αλλαγής της στάσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των μονάδων
παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα είναι πολλοί. Από τη μία η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας
που καθιστά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ευθέως ανταγωνιστική με τον
λιγνίτη,  τάση που προβλέπεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον.  Από την άλλη,  οι
πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή κλιματική πολιτική έχουν ήδη προκαλέσει αλλαγές με
πολύ αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο ειδικά για τις νέες λιγνιτικές μονάδες. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα των αλλαγών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ) που
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αποφασίστηκαν πολύ πρόσφατα και θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των τιμών δικαιωμάτων
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Με δεδομένο ότι ο λιγνίτης εκπέμπει περισσότερο CO2 από
οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον λιγνίτη
θα επιβαρυνθεί αντιστοίχως, με αποτέλεσμα η οικονομική βιωσιμότητα επενδύσεων που βασίζονται
στον λιγνίτη να γίνεται εξαιρετικά επισφαλής. Τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα για νέες
λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα, καθώς ο ελληνικός λιγνίτης είναι πολύ χαμηλής ποιότητας με
αποτέλεσμα να είναι και πιο «ευάλωτος» σε οποιαδήποτε αλλαγή με οικονομικό πρόσημο.

Σε σχέση με τις προοπτικές τοπικής ανάπτυξης,  η νέα μονάδα θα δημιουργήσει 250 μόνιμες τοπικές
θέσεις εργασίας, ποσοστό γύρω στο 3,6% του συνολικού αριθμού εργαζομένων της ΔΕΗ στην περιοχή
(6.882).  Το εργατικό δυναμικό που απασχολεί η ΔΕΗ στην περιοχή αντιστοιχεί μόλις  στο 2.5%  του
συνολικού εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (280.000), η οποία εδώ και πολλά
χρόνια κατέχει θλιβερή πρωτιά στα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα
της Berliner Zeitung που επικαλείται έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, το έργο
της Πτολεμαΐδας V  διασφαλίζει στη Γερμανία 1.150  θέσεις εργασίας έως το 2017.  Τέλος,  με βάση
σχετική μελέτη του WWF  Ελλάς (2013),  η Πτολεμαΐδα V  αποδεικνύεται και οικονομικά ασύμφορη.
Υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές σε αυτή τη ρυπογόνο και οικονομικά επισφαλή επένδυση;

Πρόσφατα, δώσαμε στη δημοσιότητα την έκθεση «Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V». Στην
έκθεση αναδεικνύονται λύσεις βασισμένες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορούν να
καλύψουν τις ίδιες ενεργειακές ανάγκες με την Πτολεμαΐδα V  καθ’  όλη τη διάρκεια του χρόνου και
μάλιστα με χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος ενέργειας (LCOE). Πρόκειται για υβριδικούς
συνδυασμούς αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών με χρήση αντλησιοταμίευσης για αποθήκευση
ενέργειας. Σημαντικό όφελος από τις λύσεις αυτές θα αποκομίσει και η ΔΕΗ, καθώς οι
αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί θα προκύψουν από μετατροπή υφιστάμενων υδροηλεκτρικών σταθμών,
ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος εγκατάστασης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στην έκθεση αναλύεται επίσης η οικονομική βιωσιμότητα οικιακών συστημάτων φωτοβολταϊκών, από
την οποία προέκυψε πως οι προοπτικές ανάπτυξης τους είναι εξαιρετικές, δεδομένης της ραγδαίας
μείωσης του κόστους της αντίστοιχης τεχνολογίας και των υψηλών επιπέδων ηλιοφάνειας της χώρας
μας. Η εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων θα μειώσει ακόμα περισσότερο την ανάγκη κατασκευής
της Πτολεμαΐδας V, ενώ μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες-αυτοπαραγωγούς.

Η απόφαση για την κατασκευή της Πτολεμαΐδας V λήφθηκε αρκετά χρόνια πριν, υπό σημαντικά
διαφορετικές συνθήκες στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική. Το δυσμενές περιβάλλον που έχει
πλέον διαμορφωθεί για τις επενδύσεις σε συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής επιβεβαιώνεται και
από την στροφή των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου σε εναλλακτικά μοντέλα δραστηριοποίησης
με επίκεντρο την αποκεντρωμένη παραγωγή από ΑΠΕ, τα δίκτυα και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι μονόδρομος για τη χώρα μας.  Όσο ‘εγχώριο καύσιμο’
είναι ο εξαιρετικά ρυπογόνος λιγνίτης, τόσο εγχώρια, καθαρή και ασφαλής ενεργειακή πηγή είναι ο
άνεμος,  ο ήλιος και το νερό.  Η κρίση δεν επιτρέπει άλλη προσκόλληση σε μυωπικές πολιτικές που
σκεπάζουν το πρόβλημα και μεταθέτουν το κόστος των λανθασμένων επιλογών στις μελλοντικές
γενεές,  υποθηκεύοντας ταυτόχρονα τον φυσικό μας πλούτο.  Η ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να
μετασχηματίσει το επιχειρηματικό της μοντέλο προς πιο βιώσιμη κατεύθυνση, αν θέλει να επιβιώσει
μέσα στο περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς. Για τους λόγους αυτούς σας προτείνουμε να
αναλάβετε κοινοβουλευτική δράση, ζητώντας:

· Την επανεξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας της σχεδιαζόμενης μονάδας,  υπό το πρίσμα των
νέων εξελίξεων και την αξιολόγηση των προτεινόμενων ισοδύναμων εναλλακτικών λύσεων.

· Τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της ΔΕΗ σε πεδία που θα μεγιστοποιούν τα οφέλη
για την επιχείρηση, τους καταναλωτές και το φυσικό περιβάλλον.

· Την εκπόνηση ενός εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις
στους τομείς της καθαρής ενέργειας και θα αναλύει τη χρονική εξέλιξη της συμμετοχής κάθε
τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μίγμα της χώρας με ορίζοντα το 2030 και το 2050.



Δεν θα θέλαμε σε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία μαζί σας να σας επιβαρύνουμε με περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τον μη-βιώσιμο χαρακτήρα της υπό σχεδιασμό 5ης λιγνιτικής μονάδας της
Πτολεμαΐδας – στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε όσα δεδομένα χρειαστείτε:
http://www.wwf.gr/campaigns/ptolemaida5. Παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για
οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και συζήτηση.

Δημήτρης Καραβέλλας,
Διευθυντής WWF Ελλάς
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