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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 248/22-2-2018
ΘΕΜΑ: Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ … ΤΑ ΦΩΤΑ
Περιβαλλοντική τορπίλη στο διαγωνισμό για τους λιγνίτες της ΔΕΗ
Μια συζήτηση που άνοιξε στις Βρυξέλλες στις αρχές της χρονιάς με αφορμή την
πρόταση-βόμβα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορευτεί στις μονάδες άνθρακα και
λιγνίτη να παίρνουν αποζημιώσεις διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ), μπορεί να ανατρέψει
πλήρως τα σχέδια για πώληση των λιγνιτών της ΔΕΗ. Καθώς όλο και περισσότερες
κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών υποστηρίζουν αυτήν την πρόταση, ανατρέπεται τελείως
η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς άνθρακα και λιγνίτη.
Μέχρι πρόσφατα, η αποζημίωση ισχύος της ΔΕΗ που αφορούσε τις μονάδες λιγνίτη,
έφτανε στο ποσό των περίπου 400 εκατ. ευρώ ενώ και στο νέο μοντέλο λειτουργίας της
αγοράς προβλέπεται να δίνονται αποζημιώσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες
είναι πολύ σημαντικές για τη βιωσιμότητα και λειτουργία των μονάδων, ειδικά αν
υπάρξει αύξηση στα δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πως προκειμένου να είναι επιλέξιμη για ΑΔΙ μια
μονάδα πρέπει να μπει ένα όριο στις εκπομπές ρύπων. Καθόσον οι λιγνιτικές μονάδες
στην Ελλάδα είναι παλιές και ρυπογόνες είναι αδύνατο να καλύψουν τα αυστηρά όρια
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που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ως στόχο έχει θέσει το κλείσιμο ολοένα
και περισσότερων ανθρακικών εργοστασίων στην Ευρώπη. Στο πρόσφατο market test οι
συμμετέχοντας ζήτησαν να πληροφορηθούν εάν οι υπό πώληση μονάδες (Μελίτη,
Μεγαλόπολη 3 και 4) θα δικαιούνται αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος. Η κατάσταση
αρχίζει και γίνεται κρίσιμη καθώς όλο και περισσότερο η Ευρώπη τείνει υπέρ της
αυστηροποίησης των μέτρων με σκοπό την πλήρη απόσυρση των ανθρακικών και
λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Ήδη τον τελευταίο καιρό, στην Ε.Ε.
δημιουργείται μια συμμαχία με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και
την προώθηση στόχων για τον περιορισμό ή την κατάργηση του άνθρακα από την
ηλεκτροπαραγωγή της Ε.Ε. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία
αποφάσισαν να αποσύρουν σταδιακά όλες τις μονάδες άνθρακα ακόμα και από σύγχρονα
εργοστάσια που κατασκευάστηκαν μετά το 2000 έως το 2015. Ο πρόεδρος της Γαλλίας,
Εμ. Μακρόν, δήλωσε στο φόρουμ του Νταβός, πως η Γαλλία σκοπεύει να ηγηθεί στη
μάχη ενάντια στον άνθρακα. Όλα αυτά λοιπόν, οδηγούν στην απαξίωση των ανθρακικών
εργοστασίων που λειτουργούν στην Ευρώπη, κάτι που φάνηκε και με την πώληση των
λιγνιτικών της Vattenfal στην τσεχική ΕΡΗ όπου κατέληξε σε μια συναλλαγή με ζημία
παρά την υψηλή λογιστική αποτίμηση.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το
2030 και η εκπόνηση πλάνου για πλήρη απομάκρυνση του άνθρακα από την
ηλεκτροπαραγωγή. Αυτός ο προβληματισμός για το μέλλον του άνθρακα επηρεάζει κατά
συνέπεια τον διαγωνισμό πώλησης μονάδων της ΔΕΗ. Απόδειξη αυτού είναι πως κατά
το πρόσφατο market test όλες οι μεγάλες εταιρίες ηλεκτρισμού της Ε.Ε.,
συμπεριλαμβανομένης της EdF που δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω της Edison
στην Elpedison, απάντησαν πως δεν ενδιαφέρονται για την πώληση.
Μαύρη ενέργεια… οι λιγνιτικές μονάδες. Τρεις χιλιάδες και πάνω θάνατοι ετησίως
στην Ελλάδα – με στοιχεία του ΠΑΚΟΕ και της Ε.Ε. - από τις εκπομπές των
λιγνιτικών μονάδων στην Ελλάδα. Πέντε δις ευρώ δώσαμε πρόσφατα με
συνέταιρους τους Κινέζους για τη νέα μονάδα της ΔΕΗ με πρώτη ύλη τον … μαύρο
λιγνίτη. Αίσχος! Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και τους θανάτους να τους
υπολογίζουμε, επειδή είμαστε πλέον … χώρα γερόντων!
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