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Ειςαγωγή
Η νϋα μονϊδα τησ ΔΕΗ «ΠτολεμαϏδα 5» προορύζεται να τεθεύ ςε λειτουργύα ςτο τϋλοσ του 2022
και να λειτουργόςει ωσ λιγνιτικό μϋχρι το 2028. Σο μϋλλον τησ μετϊ το 2028 εξακολουθεύ να
παραμϋνει αςαφϋσ 1,5 χρϐνο μετϊ την απϐφαςη τησ απολιγνιτοπούηςησ. Σην ύδια ςτιγμό, η
αλματώδησ αϑξηςη των τιμών δικαιωμϊτων εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα (CO2) επιτεύνει
την ανϊγκη λόψησ αποφϊςεων ςχετικϊ με την τεχνολογύα που θα επιλεγεύ για τη μεταλιγνιτικό
ζωό τησ μεγαλϑτερησ ενεργειακόσ επϋνδυςησ τησ χώρασ.
Με ςτϐχο τη δημιουργικό ςυμβολό ςτον δημϐςιο διϊλογο για ϋνα ακανθώδεσ ζότημα που ϋχει
όδη ςτοιχύςει τουλϊχιςτον €1,4 δισ κι ϋχει επηρεϊςει την ενεργειακό πολιτικό τησ χώρασ για
περιςςϐτερο απϐ μια δεκαετύα, το Green Tank και η οργϊνωςη περιβαλλοντικών δικηγϐρων
ClientEarth ςυνεργϊςτηκαν με την γερμανικό εταιρύα ςυμβοϑλων enervis για να αξιολογόςουν
ςυγκριτικϊ τισ τϋςςερισ τεχνολογύεσ που ϋχουν ςυζητηθεύ περιςςϐτερο ςε ςχϋςη με το μϋλλον
τησ ΠτολεμαϏδασ 5.
Ειδικϐτερα εξετϊςτηκαν:
α) η χρόςη τησ τεχνολογύασ δϋςμευςησ και αποθόκευςησ CO2 (CCS) ςε ςυνδυαςμϐ με τη
ςυνϋχιςη τησ λιγνιτικόσ λειτουργύασ τησ μονϊδασ,
β) η μετατροπό τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ςε μονϊδα καϑςησ βιομϊζασ,
γ) η αντικατϊςταςό τησ απϐ μονϊδα ςυνδυαςμϋνου κϑκλου με καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο
(CCGT) και
δ) η μετατροπό τησ ςε μονϊδα αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που προϋρχεται απϐ ΑΠΕ με
τη μορφό θερμϐτητασ, αξιοποιώντασ την τεχνολογύα των τηγμϋνων αλϊτων (molten salts).
Για κϊθε τεχνολογικό λϑςη αναλϑθηκε η επύδραςη πλόθουσ παραμϋτρων ςτο ςταθμιςμϋνο
κϐςτοσ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (LCOE), ενώ οι τϋςςερισ τεχνολογύεσ αξιολογόθηκαν
ςυγκριτικϊ και ωσ προσ τη δυνατϐτητϊ τουσ να διατηρόςουν ό να δημιουργόςουν θϋςεισ
εργαςύασ.
Όςον αφορϊ την εξϋλιξη των τιμών των δικαιωμϊτων εκπομπών CO2 που επηρεϊζουν
ςημαντικϊ το ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για ϐλεσ τισ τεχνολογύεσ οι
οπούεσ βαςύζονται ςε ορυκτϊ καϑςιμα εξετϊςτηκαν δϑο ςενϊρια. Ειδικϐτερα, εξετϊςτηκε το
όδη ξεπεραςμϋνο ςενϊριο που περιϋχεται ςτο Εθνικϐ χϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα
(ΕΕΚ) και ϋνα ακϐμα ςενϊριο απϐ τη μελϋτη επιπτώςεων για την επύτευξη του νϋου
πανευρωπαώκοϑ κλιματικοϑ ςτϐχου (διϊγραμμα 1). ημειώνεται ωςτϐςο ϐτι και αυτϐ το
ςενϊριο εύναι πολϑ πιο ςυντηρητικϐ απϐ τισ τρϋχουςεσ εκτιμόςεισ των αναλυτών για την
εξϋλιξη των τιμών CO2 ςτη δεκαετύα που διανϑουμε. Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι ςτο ςενϊριο τησ
μελϋτησ επιπτώςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ η τιμό του δικαιώματοσ εκπομπών CO2,
φτϊνει ςτα 60 €/t το 2030, ενώ ο μϋςοσ ϐροσ των πλϋον πρϐςφατων προβλϋψεων 8
εξειδικευμϋνων αναλυτών τησ αγορϊσ ϊνθρακα για το ύδιο ϋτοσ εύναι 86,4 €/t (Carbon Pulse,
7.4.2021)
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Διάγραμμα 1: Τα δύο ςενάρια εξέλιξησ των τιμών CO2 που εξετάςτηκαν ςε αυτή την ανάλυςη.
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Παραδοχέσ και αποτελέςματα
τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ οι παραδοχϋσ και τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ για
κϊθε μύα απϐ τισ τϋςςερισ τεχνολογύεσ.

Δέςμευςη και αποθήκευςη άνθρακα (CCS)
Σα ςτοιχεύα κϐςτουσ εγκατϊςταςησ, μεταφορϊσ και αποθόκευςησ CO2 λόφθηκαν απϐ τη
ςχετικό οικονομοτεχνικό μελϋτη που εύχε εκπονόςει η ΔΕΗ το 2011 προςαρμοςμϋνα ςε
ςημερινϋσ τιμϋσ. Ειδικϊ για το κϐςτοσ εγκατϊςταςησ εξετϊςτηκε και η τιμό που αντιςτοιχεύ ςτη
μονϊδα CCS τησ Petra Nova ςτο Σϋξασ των ΗΠΑ, η μεγαλϑτερη του εύδουσ ςτο κϐςμο. Εκτϐσ απϐ
το κϐςτοσ CO2, η βαςικό παρϊμετροσ ωσ προσ την οπούα εξετϊςτηκε η ευαιςθηςύα τησ λϑςησ
όταν ο ςυντελεςτόσ δϋςμευςησ CO2 με εϑροσ τιμών μεταξϑ 30% και 90%.
το Διϊγραμμα 2 φαύνονται τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ για ϐλεσ τισ τιμϋσ των
παραμϋτρων.

Διάγραμμα 2: Σταθμιςμένο κόςτοσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ για τη λύςη τησ δέςμευςησ
& αποθήκευςησ CO2 (CCS) για ςυντελεςτέσ δέςμευςησ CO2 μεταξύ 30% και 90% και για τα δύο
ςενάρια εξέλιξησ τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO2.
Σο ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ ενϋργειασ για τη μετατροπό τησ Πτολεμαώδασ 5 ςε μονϊδα δϋςμευςησ
και αποθόκευςησ CO2 κυμαύνεται μεταξϑ 128€/ΜWh (τιμϋσ CO2 απϐ το ΕΕΚ) και 158 €/ΜWh
(πιο ρεαλιςτικϐ ςενϊριο τιμών CO2), ενώ δεν παρουςιϊζει μεγϊλη ευαιςθηςύα ωσ προσ τον
ςυντελεςτό δϋςμευςησ CO2. Σο αποτϋλεςμα αυτϐ εξηγεύται ωσ εξόσ: Απϐ τη μύα μεριϊ η αϑξηςη
του ςυντελεςτό δϋςμευςησ μειώνει την ποςϐτητα CO2 που καταλόγει ςτην ατμϐςφαιρα και
ϊρα περιορύζει το κϐςτοσ αγορϊσ δικαιωμϊτων εκπομπών. Απϐ την ϊλλη μεριϊ ϐμωσ, η
δϋςμευςη μεγαλϑτερησ ποςϐτητασ CO2 αυξϊνει το κϐςτοσ εγκατϊςταςησ και μειώνει τον βαθμϐ
απϐδοςησ τησ μονϊδασ με αποτϋλεςμα να απαιτοϑνται μεγαλϑτερεσ ποςϐτητεσ καυςύμου για
την παραγωγό τησ ύδιασ ποςϐτητασ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Μϊλιςτα, ςϑμφωνα με τη μελϋτη τησ
ΔΕΗ, εκτιμϊται ϐτι η προςθόκη ςυςτόματοσ CCS θα μειώςει τον καθαρϐ βαθμϐ απϐδοςησ τησ
μονϊδασ ςτο 30,1%, δηλαδό 11,4 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ λιγϐτερο απϐ το 41,5% που εύναι ο
βαθμϐσ απϐδοςησ τησ νϋασ μονϊδασ χωρύσ CCS. Οι δϑο αυτϋσ αντύρροπεσ επιδρϊςεισ τησ
αϑξηςησ του ςυντελεςτό δϋςμευςησ CO2 ςτο ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ ενϋργειασ, ςχεδϐν
αντιςταθμύζουν η μύα την ϊλλη με αποτϋλεςμα την παρατηροϑμενη περιοριςμϋνη ευαιςθηςύα
τησ λϑςησ.
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Μετατροπή ςε μονάδα καύςησ βιομάζασ
Εξετϊςτηκαν δϑο βαςικϊ ςενϊρια χρόςησ βιομϊζασ ωσ εναλλακτικοϑ καυςύμου για την
ΠτολεμαϏδα 5. το πρώτο ςενϊριο θεωρόθηκε ϐτι η βιομϊζα υποκαθιςτϊ ϋνα μικρϐ ποςοςτϐ
10% του λιγνύτη που θα καύει η μονϊδα, ενώ ςτο δεϑτερο ϐτι θα υπϊρχει πλόρησ
αντικατϊςταςη του λιγνύτη απϐ βιομϊζα. Για το κϐςτοσ μετατροπόσ τησ μονϊδασ ςτην
περύπτωςη τησ ςϑγκαυςησ χρηςιμοποιόθηκαν οι εκτιμόςεισ τησ Γερμανικόσ Τπηρεςύασ
Ενϋργειασ, ενώ για την περύπτωςη τησ χρόςησ 100% βιομϊζασ ωσ καυςύμου χρηςιμοποιόθηκαν
τα αντύςτοιχα μεγϋθη απϐ την πρϐςφατη μετατροπό τριών μονϊδων του λιθανθρακικοϑ
ςταθμοϑ Drax ςτη Βρετανύα που ολοκληρώθηκε το 2016. Οι υπϐλοιπεσ δαπϊνεσ λειτουργύασ
και ςυντόρηςησ θεωρόθηκαν ύδιεσ με αυτϋσ τησ λιγνιτικόσ ΠτολεμαϏδασ 5. Εξετϊςτηκαν επύςησ
τρύα διαφορετικϊ ςενϊρια για την εξϋλιξη του κϐςτουσ προμόθειασ βιομϊζασ (χαμηλϐ, μεςαύο,
υψηλϐ) με βϊςη τισ εκτιμόςεισ του Κοινοϑ Κϋντρου Ερευνών (Joint Research Center –JRC-) τησ
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την Ελλϊδα.
το διϊγραμμα 3 παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των υπολογιςμών για ϐλα τα ςενϊρια και
τισ τιμϋσ παραμϋτρων που εξετϊςτηκαν.

Διάγραμμα 3: Σταθμιςμένο κόςτοσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ για τη λύςη τησ
μετατροπήσ ςε μονάδα καύςησ βιομάζασ για το ςενάριο 10% ςύγκαυςησ βιομάζασ με λιγνίτη, για
τρία διαφορετικά ςενάρια εξέλιξησ τιμών προμήθειασ βιομάζασ και για τα δύο ςενάρια εξέλιξησ
τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO2.
Παρατηρεύται ϐτι για χαμηλϋσ τιμϋσ CO2 (ςενϊριο ΕΕΚ) δεν ςυμφϋρει η πλόρησ αντικατϊςταςη
καυςύμου καθώσ το ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ ενϋργειασ εύναι 76 €/ΜWh για ςϑγκαυςη
βιομϊζασ ςε ποςοςτϐ 10%, ενώ ξεπερνϊ τα 100 €/ΜWh ςτην περύπτωςη τησ καϑςησ 100%
βιομϊζασ. την περύπτωςη δε, του πιο ρεαλιςτικοϑ ςεναρύου εξϋλιξησ των τιμών CO2 οι
διαφορϋσ μεταξϑ 10% και 100% μεριδύου βιομϊζασ ςτο μύγμα καυςύμου εύναι πολϑ μικρό
καθώσ η εξοικονϐμηςη απϐ τισ μηδενικϋσ εκπομπϋσ CO2 εξιςορροπεύται απϐ το αυξημϋνο
κϐςτοσ προμόθειασ βιομϊζασ. την περύπτωςη τησ πλόρουσ αντικατϊςταςησ καυςύμου το
ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ ενϋργειασ κυμαύνεται μεταξϑ 99,3 €/ΜWh και 107,6€/ΜWh.
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Εκτϐσ απϐ το κϐςτοσ, η λϑςη τησ αλλαγόσ καυςύμου ςε βιομϊζα 100% χαρακτηρύζεται και απϐ
τη μεγϊλη πρϐκληςη τησ εξαςφϊλιςησ τησ προμόθειασ επαρκοϑσ ποςϐτητασ καυςύμου που
εκτιμϊται ςε 1,9 εκ. τϐνουσ πϋλετσ τον χρϐνο. Σϋτοιεσ μεγϊλεσ ποςϐτητεσ θα χρειαςτεύ κατϊ
πϊςα πιθανϐτητα να ειςϊγονται ανεβϊζοντασ το κϐςτοσ καυςύμου ακϐμα περιςςϐτερο ςε
ςχϋςη με τα ςενϊρια εξϋλιξησ τιμών που λόφθηκαν υπϐψη ςε αυτό την ανϊλυςη.

Αντικατάςταςη από μονάδα ορυκτού αερίου (CCGT)
Η μετατροπό λιγνιτικών μονϊδων ςε μονϊδεσ ορυκτοϑ αερύου, ειδικϊ για μεγϋθη ςαν αυτϊ τησ
ΠτολεμαϏδασ 5, αποτελεύ ϋνα τεχνικϊ δϑςκολο εγχεύρημα λϐγω των πολϑ διαφορετικών
γεωμετριών των λεβότων για τα δϑο καϑςιμα. Για τον λϐγο αυτϐ θεωρόθηκε ϐτι δεν θα λϊβει
χώρα μετατροπό αλλϊ αντικατϊςταςη τησ υφιςτϊμενησ λιγνιτικόσ μονϊδασ απϐ μονϊδα
ςυνδυαςμϋνου κϑκλου με καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο (CCGT). Ωσ κϐςτοσ εγκατϊςταςησ λόφθηκε
το χαμηλϐτερο δυνατϐ, δηλαδό αυτϐ τησ υπϐ καταςκευό μονϊδασ ορυκτοϑ αερύου ςτον Άγιο
Νικϐλαο Βοιωτύασ (390 €/kW) με βαθμϐ απϐδοςησ 63% και μειωμϋνη ϋνταςη ϊνθρακα 0,32
tCO2/ΜWh. Για την εξϋλιξη των τιμών του ορυκτοϑ αερύου ςαν ςυνϊρτηςη του χρϐνου
εξετϊςτηκαν 4 διακριτϊ ςενϊρια, αυτϐ που περιλαμβϊνεται ςτο ΕΕΚ καθώσ και τρύα ςενϊρια
του Κοινοϑ Κϋντρου Ερευνών τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ τα οπούα προβλϋπουν τϐςο
χαμηλϐτερεσ ϐςο και υψηλϐτερεσ τιμϋσ απϐ αυτϋσ του ΕΕΚ. Σϋλοσ, εξετϊςτηκαν δϑο (2) τιμϋσ
για τον αριθμϐ των ωρών λειτουργύασ τησ μονϊδασ ορυκτοϑ αερύου, 4000 και 6000 ωρών
επιχειρώντασ να προςομοιωθοϑν διαφορετικϊ προφύλ χρόςησ. ημειώνεται ϐτι οι πιο ευρϋωσ
χρηςιμοποιοϑμενεσ μονϊδεσ ορυκτοϑ αερύου που ςυνειςφϋρουν ςόμερα ςτο ςϑςτημα τησ
χώρασ λειτουργοϑν γϑρω ςτισ 5000 ώρεσ.
το διϊγραμμα 4 παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα των υπολογιςμών του ςταθμιςμϋνου
κϐςτουσ παραγωγόσ ενϋργειασ για ϐλα τα ςενϊρια και τισ τιμϋσ παραμϋτρων που εξετϊςτηκαν.

Διάγραμμα 4: Σταθμιςμένο κόςτοσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ για τη λύςη τησ
αντικατάςταςησ από μονάδα ςυνδυαςμένου κύκλου με καύςιμο το ορυκτό αέριο (CCGT) για
τέςςερα διαφορετικά ςενάρια εξέλιξησ των τιμών ορυκτού αερίου, για τρία ςενάρια ετήςιων
ωρών λειτουργίασ (4.000-6.000 ώρεσ) και για τα δύο ςενάρια εξέλιξησ τιμών δικαιωμάτων
εκπομπών CO2.
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Παρατηροϑμε ϐτι η αντικατϊςταςη τησ λιγνιτικόσ μονϊδασ απϐ μονϊδα ςυνδυαςμϋνου κϑκλου
με καϑςιμο το ορυκτϐ αϋριο (CCGT) αποτελεύ μια οικονομικό επιλογό (με χαμηλϐ LCOE 65
€/ΜWh) αλλϊ αυτϐ ςυμβαύνει μϐνο ςε ςενϊρια τα οπούα ςυνδυϊζουν χαμηλϐτερεσ τιμϋσ
προμόθειασ του καυςύμου απϐ αυτϋσ που προβλϋπονται ςτο ΕΕΚ, χαμηλϋσ τιμϋσ CO2 και
αυξημϋνεσ ώρεσ λειτουργύασ τησ μονϊδασ τησ τϊξησ των 6000 ωρών τον χρϐνο. Για τισ πιο
υψηλϋσ τιμϋσ καυςύμου, το πιο ρεαλιςτικϐ απϐ τα δϑο ςενϊρια εξϋλιξησ τιμών CO2 και για
λειτουργύα 4000 ωρών τον χρϐνο, το ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ ενϋργειασ υπερβαύνει τα
120 €/ΜWh. την περύπτωςη που το κϐςτοσ του ορυκτοϑ αερύου εξελύςςεται ςϑμφωνα με το
ςενϊριο του ΕΕΚ, το ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ ενϋργειασ κυμαύνεται μεταξϑ 102
€/ΜWh και 107€/ΜWh.

Μετατροπή ςε μονάδα αποθήκευςησ ενέργειασ
Η μετατροπό τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ςε μονϊδα θερμικόσ αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που
προϋρχεται απϐ ΑΠΕ καθιςτϊ τη λειτουργύα τησ μονϊδασ εντελώσ ανεξϊρτητη απϐ τισ
διακυμϊνςεισ των τιμών δικαιωμϊτων CO2 ό ςυγκεκριμϋνων καυςύμων ϐπωσ το ορυκτϐ αϋριο ό
η βιομϊζα. Παρϊλληλα ςυμβϊλλει ςτην κϊλυψη των αυξημϋνων αναγκών αποθόκευςησ
ενϋργειασ που ϋχει η χώρα λϐγω του νϋου πανευρωπαώκοϑ κλιματικοϑ ςτϐχου για μεύωςη κατϊ
τουλϊχιςτον 55% των καθαρών εκπομπών αερύου του θερμοκηπύου το 2030 ςε ςχϋςη με τα
επύπεδα του 1990. Επιπλϋον, πρϐκειται για μια τεχνολογικό λϑςη που εύναι απολϑτωσ ςυμβατό
με τον Κανονιςμϐ τησ ΕΕ για τισ βιώςιμεσ επενδϑςεισ και την Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα,
γεγονϐσ που εξαςφαλύζει απρϐςκοπτη χρηματοδϐτηςη.
Σο μοναδιαύο κϐςτοσ μετατροπόσ τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ςε μονϊδα αποθόκευςησ με χρόςη τησ
τεχνολογύασ των τηγμϋνων αλϊτων (molten salts) λόφθηκε ύςο με 112 €/KWh για 10 ώρεσ
αποθόκευςησ, ςϑμφωνα με τισ εκτιμόςεισ του Γερμανικοϑ Αεροδιαςτημικοϑ Κϋντρου (DLR) το
οπούο εργϊζεται ςε παρϐμοιεσ μετατροπϋσ λιγνιτικών μονϊδων τησ RWE ςτην περιφϋρεια τησ
Ρηνανύασ-Βεςτφαλύασ ςτη Γερμανύα. Ο ςυνολικϐσ βαθμϐσ απϐδοςησ θεωρόθηκε ύςοσ με 39,4%
ενώ τα αιολικϊ και τα φωτοβολταώκϊ που θα ςυνδυαςτοϑν με τη μονϊδα αποθόκευςησ
θεωρόθηκε ϐτι παρϊγουν ενϋργεια για 2000 και 1500 ώρεσ τον χρϐνο, αντύςτοιχα. Η εξϋλιξη
του ςταθμιςμϋνου κϐςτουσ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για τα αιολικϊ και τα
φωτοβολταώκϊ που θα παρϊγουν την ηλεκτρικό ενϋργεια η οπούα θα αποθηκεϑεται με τη
μορφό θερμϐτητασ ςτην ΠτολεμαϏδα 5, λόφθηκε απϐ το ΕΕΚ, ενώ οι υπολογιςμού
επαναλόφθηκαν και με ςημερινϋσ τιμϋσ. Σο ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ και ςυντόρηςησ τησ
μονϊδασ θεωρόθηκε ύδιο με αυτϐ τησ λιγνιτικόσ μονϊδασ, και το αντύςτοιχο κϐςτοσ για τα
αιολικϊ και τα φωτοβολταώκϊ θεωρόθηκε ύςο με το 2% του κϐςτουσ εγκατϊςταςησ.
Σο διϊγραμμα 5 δεύχνει τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ για διαφορετικϊ μύγματα αιολικώνφωτοβολταώκών ςτην παραγωγό τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που τροφοδοτεύ τη μονϊδα.
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Διάγραμμα 5: Σταθμιςμένο κόςτοσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ για τη λύςη τησ
μετατροπήσ ςε μονάδα αποθήκευςησ θερμικήσ ενέργειασ από ΑΠΕ για διαφορετικά μίγματα
αιολικών-φωτοβολταΰκών (30% - 70% ΦΒ) για το ςενάριο εξέλιξησ του ςταθμιςμένου κόςτουσ
ηλεκτροπαραγωγήσ από ΑΠΕ, που περιέχεται ςτο ΕΣΕΚ αλλά και με βάςη τισ ςημερινέσ τιμέσ.
Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ δεύχνουν ϐτι η λϑςη αυτό εύναι ιδιαύτερα ανταγωνιςτικό
καθώσ χαρακτηρύζεται απϐ ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ ενϋργειασ που κυμαύνεται μεταξϑ
91 €/ΜWh και 106 €/ΜWh, με τισ πιο ςυμφϋρουςεσ τιμϋσ να αντιςτοιχοϑν ςε μεγαλϑτερη
ςυμμετοχό των φωτοβολταώκών τησ τϊξησ του 70% ςτο μύγμα τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ΑΠΕ
που διοχετεϑεται ςτη μονϊδα αποθόκευςησ.

Σύγκριςη τεχνολογιών
Σο διϊγραμμα 6 ςυγκρύνει τισ τϋςςερισ τεχνολογύεσ ωσ προσ το ςταθμιςμϋνο κϐςτοσ
παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για το πιο ρεαλιςτικϐ απϐ τα δϑο ςενϊρια εξϋλιξησ των τιμών
CO2, για τιμϋσ ορυκτοϑ αερύου ςϑμφωνα με τισ προβλϋψεισ του ΕΕΚ ϐςον αφορϊ τη λϑςη τησ
αντικατϊςταςησ απϐ μονϊδα CCGT, και για μύγμα 50%-50% αιολικών φωτοβολταώκών ςτη
παραγωγό τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που τροφοδοτεύ την Πτολεμαώδα 5 ςτην περύπτωςη τησ
μετατροπόσ τησ λιγνιτικόσ μονϊδασ ςε μονϊδα θερμικόσ αποθόκευςησ.
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Διάγραμμα 6: Σύγκριςη των 4 τεχνολογιών για το ςενάριο εξέλιξησ των τιμών που περιέχεται
ςτη μελέτη επιπτώςεων τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ για τον νέο ευρωπαΰκό κλιματικό ςτόχο.
Η λϑςη τησ θερμικόσ αποθόκευςησ ϋχει το χαμηλϐτερο κϐςτοσ με μικρϋσ διαφορϋσ τϐςο απϐ
αυτό τησ αντικατϊςταςησ απϐ μονϊδα ορυκτοϑ αερύου ϐςο και απϐ αυτό τησ μετατροπόσ ςε
μονϊδα καϑςησ βιομϊζασ, ενώ η λϑςη τησ δϋςμευςησ και αποθόκευςησ CO2 (CCS) εύναι με
διαφορϊ η λιγϐτερο ςυμφϋρουςα.

Θέςεισ εργαςίασ
Αξιοποιώντασ δεδομϋνα απαςχϐληςησ απϐ τον Οδικϐ Χϊρτη τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ για την
μετϊβαςη τησ Περιφϋρειασ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ (2019), την ϋκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ για την απαςχϐληςη ςτον ενεργειακϐ τομϋα (2020), και το Παγκϐςμιο Ινςτιτοϑτο
για τισ τεχνολογύεσ δϋςμευςησ και αποθόκευςησ ϊνθρακα Global CCS Institute (2020),
εκτιμόθηκε ο αριθμϐσ των θϋςεων εργαςύασ που αντιςτοιχεύ ςε καθεμύα απϐ τισ τϋςςερισ
τεχνολογύεσ τϐςο ςτη φϊςη τησ καταςκευόσ ϐςο και ςτη φϊςη τησ λειτουργύασ (μϐνιμεσ
θϋςεισ).
Ο μικρϐτεροσ αριθμϐσ μϐνιμων εργαζομϋνων (405) αντιςτοιχεύ ςτην επιλογό τησ
αντικατϊςταςησ τησ ΠτολεμαϏδασ 5 απϐ μονϊδα ορυκτοϑ αερύου, ενώ η πλόρησ αντικατϊςταςη
του λιγνύτη απϐ βιομϊζα προβλϋπεται να οδηγόςει ςε 1428 θϋςεισ εργαςύασ. Ωςτϐςο πολλϋσ
απϐ αυτϋσ δεν θα εύναι εγχώριεσ καθώσ πιθανϐτατα θα απαιτηθοϑν ειςαγωγϋσ για την
προμόθεια τϐςο μεγϊλων ποςοτότων βιομϊζασ (1,9 εκ. τϐνοι πϋλετσ ετηςύωσ). ημαντικϐσ
αριθμϐσ θϋςεων εργαςύασ διατηρεύται ςτα ορυχεύα και τη μονϊδα (943) ςτην περύπτωςη που η
λιγνιτικό λειτουργύα ςυνεχιςτεύ ςε ςυνδυαςμϐ με δϋςμευςη και αποθόκευςη του εκλυϐμενου
CO2 (CCS). Οι θϋςεισ μϊλιςτα ςτη μονϊδα ςε αυτό την περύπτωςη εύναι αυξημϋνεσ καθώσ θα
απαιτηθοϑν επιπλϋον εργαζϐμενοι για το ςϑςτημα δϋςμευςησ και αποθόκευςησ ϊνθρακα. Απϐ
την ϊλλη μεριϊ, η μετατροπό τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ςε μονϊδα αποθόκευςησ ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ
μπορεύ να οδηγόςει ςε 1247 μϐνιμεσ θϋςεισ εργαςύασ αν ληφθοϑν υπϐψη οι θϋςεισ ϐχι μϐνο ςτη
μονϊδα αλλϊ και αυτϋσ που απαιτοϑνται για τη λειτουργύα και τη ςυντόρηςη των αιολικών και
των φωτοβολταώκών.
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Διάγραμμα 7: Σύγκριςη των 4 τεχνολογιών ωσ προσ τη δυνατότητά τουσ για διατήρηςη και
δημιουργία μόνιμων θέςεων εργαςίασ ςτη λειτουργία και ςυντήρηςη των ςχετιζόμενων
υποδομών, ςτη προμήθεια εναλλακτικού καυςίμου (βιομάζα ή ορυκτό αέριο) και ςτα λιγνιτικά
ορυχεία.
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Συμπεράςματα
Απϐ την ανϊλυςη τησ κϊθε τεχνολογύασ χωριςτϊ ϐςο και τη ςυγκριτικό τουσ εξϋταςη
προκϑπτουν ςημαντικϊ ςυμπερϊςματα για το μϋλλον τησ υπϐ-καταςκευόσ λιγνιτικόσ μονϊδασ
ΠτολεμαϏδασ 5.
Σα αποτελϋςματα τησ οικονομικόσ αξιολϐγηςησ φανερώνουν την ακαταλληλϐτητα τησ λϑςησ
CCS για τη ςυνϋχιςη τησ λιγνιτικόσ λειτουργύασ.
Η λϑςη τησ ςϑγκαυςησ λιγνύτη με βιομϊζα ϋχει χαμηλϐ κϐςτοσ εγκατϊςταςησ αλλϊ καθύςταται
αςϑμφορη για τισ υψηλϋσ τιμϋσ CO2 που αναμϋνονται απϐ τουσ αναλυτϋσ τησ αγορϊσ ϊνθρακα,
ενώ η πλόρησ αντικατϊςταςη καυςύμου ϋχει το μειονϋκτημα του υψηλοϑ κϐςτουσ προμόθειασ
καυςύμου.
Η λϑςη τησ αντικατϊςταςησ απϐ μονϊδα ορυκτοϑ αερύου, ενώ ϋχει επύςησ ςυγκριτικϊ με ϊλλεσ
χαμηλϐ κϐςτοσ εγκατϊςταςησ, εύναι ευαύςθητη ςτισ διακυμϊνςεισ των τιμών προμόθειασ
ορυκτοϑ αερύου και των τιμών CO2 με αποτϋλεςμα η ανταγωνιςτικϐτητα αυτόσ τησ λϑςησ να
μειώνεται ςημαντικϊ, ακϐμα και για το μετριοπαθϋσ ςενϊριο εξϋλιξησ των τιμών CO2 τησ
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ αλλϊ και των τιμών ορυκτοϑ αερύου που προβλϋπει το τρϋχον ΕΕΚ.
Επιπλϋον, η προοπτικό μετατροπόσ τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ςε μονϊδα ορυκτοϑ αερύου δεν εύναι
ςυμβατό οϑτε με τον νϋο ευρωπαώκϐ κλιματικϐ ςτϐχο του 55%, οϑτε με το όδη ξεπεραςμϋνο
ΕΕΚ για την περύοδο 2020-2030, οϑτε με την πλϋον πρϐςφατη μελϋτη επϊρκειασ ιςχϑοσ του
ΑΔΜΗΕ για την περύοδο 2020-2030, οϑτε με το δεκαετϋσ πλϊνο του ΕΜΗΕ για την περύοδο
2022-2031. ημειώνεται δε, ϐτι κανϋνασ απϐ τουσ παραπϊνω επύςημουσ ςχεδιαςμοϑσ δεν εύναι
ςυμβατϐσ οϑτε με τουσ υπϐλοιπουσ ωσ προσ την ιςχϑ νϋων μονϊδων ορυκτοϑ αερύου, αλλϊ οϑτε
και με την αϑξηςη τησ κλιματικόσ φιλοδοξύασ ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο.
Σα αποτελϋςματα τησ οικονομικόσ αξιολϐγηςησ αναδεικνϑουν τισ θετικϋσ προοπτικϋσ που ϋχει
η λϑςη τησ μετατροπόσ τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ςε μονϊδα αποθόκευςησ ενϋργειασ η οπούα
προϋρχεται απϐ ΑΠΕ με τη μορφό θερμϐτητασ (θερμικό αποθόκευςη). Η λϑςη αυτό ςυνδυϊζει
ώριμεσ τεχνολογύεσ ϐπωσ η αποθόκευςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ με τη μορφό θερμϐτητασ ςε
τηγμϋνα ϊλατα και η κλαςςικό παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ μϋςω ατμοςτροβύλου, αλλϊ ο
ςυνδυαςμϐσ των τεχνολογιών δεν ϋχει ακϐμα εφαρμοςτεύ ςτην πρϊξη. Ωςτϐςο υπϊρχουν
διϊφορα ϋργα μετατροπόσ υφιςτϊμενων λιγνιτικών μονϊδων ςε μονϊδεσ αποθόκευςησ
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε εξϋλιξη, με πιο ςημαντικϐ αυτϐ των λιγνιτικών μονϊδων τησ RWE ςτην
περιφϋρεια τησ Ρηνανύασ-Βεςτφαλύασ ςτη Γερμανύα που θα επιταχϑνουν την επύλυςη των
ςχετικών τεχνικών προκλόςεων. ε αντύθεςη με τισ ϊλλεσ τεχνολογύεσ που εξετϊςτηκαν, η λϑςη
αυτό εύναι πλόρωσ ςυμβατό με τον Κανονιςμϐ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για τισ βιώςιμεσ
επενδϑςεισ και την Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα, και επομϋνωσ επιλϋξιμη για
χρηματοδϐτηςη. Επιπλϋον, οι μετατροπϋσ αυτοϑ του εύδουσ θα ςυνειςφϋρουν ςτην κϊλυψη των
αυξημϋνων αναγκών αποθόκευςησ που ϋχει η χώρα λϐγω τησ προβλεπϐμενησ αϑξηςησ τησ
διεύςδυςησ των ΑΠΕ ςτο μύγμα ηλεκτροπαραγωγόσ, ενώ ταυτϐχρονα εύναι ςε θϋςη να
διατηρόςουν θϋςεισ εργαςύασ ςτον ενεργειακϐ τομϋα των λιγνιτικών περιοχών.
Εύναι επομϋνωσ ςημαντικϐ η λϑςη τησ μετατροπόσ τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ςε μονϊδα θερμικόσ
αποθόκευςησ να εξεταςτεύ ενδελεχώσ, ενώ, ευρϑτερα, η μετατροπό λιγνιτικών μονϊδων ςε
υποδομϋσ αποθόκευςησ να ληφθεύ υπϐψη κατϊ την κατϊρτιςη του νϋου θεςμικοϑ πλαιςύου για
την αποθόκευςη ενϋργειασ, ϐπωσ και να τϑχει τησ δϋουςασ ςτόριξησ ςτο πλαύςιο του υπϐ
διαμϐρφωςη, νϋου Μηχανιςμοϑ Διαςφϊλιςησ Επϊρκειασ Ιςχϑοσ.
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