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Θέμα: Επαναλειτουργία Μονάδας ΙΙΙ ΑΗΣ/ΔΕΗ Πτολεμαΐδας 

Σχετικά:  

1. Το υπ’αριθμ. οικ 149153/26-5-2015 έγγραφο του Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ. Λαφαζάνη Π. προς την 
Ε.Ε. με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές 
εκπομπές» 

2. Το υπ’αριθμ. 20082/26-5-2015 έγγραφο του Δημάρχου Εορδαίας κ. Ζαμανίδη Σ. προς τον 
Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΗ α.ε. 

3. Τα ψηφίσματα των φορέων του Δήμου Εορδαίας 

4. Συνοπτική Παρουσίαση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας 

 

 

Αξιότιμε κ. Επίτροπε και κ.κ. Ευρωβουλευτές , 

 

Θέτουμε υπόψη σας τα παραπάνω σχετικά και σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας: Ιστορικό- Παρούσα κατάσταση 

Ο Δήμος Πτολεμαΐδας το 1991-1993, μετά από επίμονες και επίπονες προσπάθειες, εισήγαγε 

το σύστημα και το παράδειγμα της Τηλεθέρμανσης και της Συμπαραγωγής στην Ελλάδα, 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
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αξιοποιώντας το κοινοτικό πρόγραμμα Valoren , εθνικούς πόρους και ιδίους πόρους, 

υπερμεγέθεις για τον δημοτικό προϋπολογισμό της εποχής εκείνης. 

Το παράδειγμα της Πτολεμαΐδας μιμήθηκαν και άλλες πόλεις της Ελλάδας, που γειτνιάζουν 

με λιγνιτικούς σταθμούς (Κοζάνη, Αμύνταιο, Μεγαλόπολη).  

Η Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας: 

- Λειτουργεί ως δημοτική επιχείρηση με τεχνικοοικονομική αποτελεσματικότητα, 

διαφάνεια και υγιείς Ισολογισμούς, παρά τα εξαιρετικά χαμηλά τιμολόγιά της, περίπου 

30% του αντίστοιχου κόστους πετρελαίου.  

- Αποτελεί πλέον αποκλειστικό τρόπο θέρμανσης της πόλης μας και παρέχει καθαρή, 

φθηνή θερμότητα σε 14.943 νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους, μεταξύ των 

οποίων 55 Δημόσια Κτίρια εμβαδού 102.000 μ2 (Σχολεία, Κολυμβητήριο, Νοσοκομείο 

κλπ.).  

- Την περίοδο 2014-15 η θερμική ενέργεια με Συμπαραγωγή ανήλθε σε 231.452 MWHth, 

το 99,04% της συνολικής παραγωγής ωφέλιμης θερμικής ενέργειας και αντιστοιχεί σε 

υποκατάσταση 19.417 Τόνων Ισοδυνάμου Πετρελαίου και σε μείωση των αστικών 

εκπομπών CO2: κατά 61.008 τόνους, SO2: κατά 13,59 τόνους, CO: κατά 11,11 τόνους, 

NOx: κατά 46,29 τόνους, HC: κατά 3,71 τόνους, Σωματιδίων: κατά 5,55 τόνους. 

- Επεκτάθηκε στο σύνολο της πόλης και προγραμματίζει την ανάπτυξη δικτύων σε 

οικισμούς και κοινότητες του διευρυμένου Δήμου Εορδαίας.  

Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης (ΔΕΤΗΠ) επένδυσαν για την ανάπτυξη 

της τηλεθέρμανσης περισσότερα από 60 εκ. ευρώ εθνικούς, κοινοτικούς και ιδίους πόρους, 

εκ των οποίων 25.547.137 ευρώ σε επενδύσεις συμπαραγωγής και μεταφοράς θερμότητας, 

συνολικής ισχύος 175 MWth , από τρείς σταθμούς της ΔΕΗ, δηλαδή: 

- ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ΙΙΙ (συγκοινώνηση 1993) , θερμική ισχύς 50 MWth : διέκοψε την 

λειτουργία της , λόγω του ατυχήματος, τον Νοε.2014.  

- ΑΗΣ ΛΚΔΜ (συγκοινώνηση 2004), θερμική ισχύς 25 MWth: παρά την αξιόπιστη 

λειτουργία του και τις εκκλήσεις μας , αποσύρθηκε από την ΔΕΗ, ως ασύμφορος, τον 

Ιουν. 2013.  

- ΑΗΣ Καρδιάς ΙΙΙ και IV (συγκοινώνηση Νοε.2012), συμβατική θερμική ισχύς 100 MWth 

και παρεχόμενη ισχύς στην πόλη 80 MWth: Μετά την ισχύ της περιβαλλοντικής Οδηγίας 

2010/75/ΕΕ, η ΔΕΗ με την απόφαση ΔΣ υπ’αριθμ. 36/27-11-2012 ενέταξε τις Μονάδες ΙΙΙ 

και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) της 

Χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 της Οδηγίας. Στη συνέχεια όμως, με 

την υπ’αριθμ. 28/23-10-2013 νέα απόφαση ΔΣ αποφάσισε την απένταξη των Μονάδων 

του ΑΗΣ Καρδιάς από το ΜΕΣΜΕ, μόλις ένα χρόνο μετά την διασύνδεση της 

τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και με τον υπόψη σταθμό, και παρότι οι μονάδες διαθέτουν 

άδεια παραγωγής έως το 2035-2036 αντίστοιχα (Ανακοίνωση ΡΑΕ της 30-3-2015). 
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Η νέα αυτή απόφαση της ΔΕΗ συνεπάγεται ότι οι μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς την περίοδο 

2016-2023 θα τεθούν σε περιορισμό 17.500 ωρών λειτουργίας ανά μονάδα , ενώ οι ώρες 

των αντίστοιχων θερμαντικών περιόδων είναι 42.240 ώρες (220 ημέρες ετησίως με 

απαίτηση θέρμανσης στην περιοχή μας), δηλαδή ακόμη κι αν ο ΑΗΣ Καρδιάς λειτουργεί 

ΜΟΝΟ κατά την περίοδο απαίτησης θέρμανσης, ο χρόνος λειτουργίας του επαρκεί μόλις 

μέχρι το 2018. 

 

Η ΔΕΗ, σε σχετικές ανησυχίες που εκφράσαμε επανειλημμένα για την απόσυρση 

συμπαραγωγικών μονάδων, μας διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα επιλύσει η σύνδεση με 

την νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V που θα παρέχει θερμική ισχύ 140 MWth. Ωστόσο: 

 

 Η καθυστέρηση εγκατάστασης της νέας μονάδας, που σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό 

της ΔΕΗ επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία το έτος 2016, η απώλεια 175 MWth λόγω 

απόσυρσης συμπαραγωγικών μονάδων και η έλλειψη μελλοντικών μονάδων βάσης και 

εφεδρείας από συμπαραγωγή, υποβάλλουν τον Δήμο , την τηλεθέρμανση και τους 

κατοίκους σε επισφάλειες και σε μεγάλες οικονομικές πιέσεις, για την τροφοδοσία 

θερμότητας, για την χρηματοδότηση των έργων διασύνδεσης με την νέα μονάδα, την 

εξεύρεση τεχνικών λύσεων και την εξασφάλιση πόρων για την εγκατάσταση πρόσθετων 

εφεδρειών. 

 Το θερμικό φορτίο της πόλης μας, που κατά τις κατά τις ψυχρές ημέρες είναι 140 MWth, 

έχει ήδη υπερβεί κατά πολύ την παρεχόμενη ισχύ των 80 MWth (100 MWth συμβατικά) 

από τον σταθμό ΑΗΣ Καρδιάς 3+4, ο οποίος θα πρέπει επειγόντως να επανεξεταστεί, ως 

προς τον περιορισμό των ωρών λειτουργίας του. 

 Επίκειται η επέκταση της τηλεθέρμανσης και των ωφελειών του συστήματος στις 

περιοχές Εργατικών κατοικιών και Νέας Καρδιάς, που ανήκουν στο πολεοδομικό 

συγκρότημα της πόλης και απαιτούν πρόσθετη θερμική ισχύ 7-12 MWth και σχεδιάζονται 

ήδη οι μελλοντικές επεκτάσεις στις κοινότητες του Δήμου Εορδαίας.  

 Οι εγκαταστάσεις πρόσθετης ισχύος εφεδρείας-αιχμής με καύση πετρελαίου που 

διαθέτουμε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για παρατεταμένα 

διαστήματα ως μονάδες βάσης, διότι είναι αντιοικονομικές, αλλά και διότι 

καταστρατηγούνται οι λόγοι ύπαρξης και τα οφέλη της τηλεθέρμανσης. 

 Οι εγκαταστάσεις εναποθήκευσης θερμότητας , υφιστάμενες και μελλοντικές, για την 

αντιμετώπιση αιχμών ζήτησης, προϋποθέτουν την ύπαρξη πλεονάζοντος φορτίου για την 

φόρτισή τους. 
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Λιγνιτική συμπαραγωγή και τηλεθέρμανση  

Η ΔΕΗ αποτελεί μοναδικό πάροχο θερμικής ενέργειας και το σύστημα λιγνιτικής 

συμπαραγωγής στην περιοχή και την χώρα μας είναι ο συστατικός λόγος της 

τηλεθέρμανσης, για λόγους ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς. 

Κατά τα 22 έτη λειτουργίας της τηλεθέρμανσης, δεν διαμορφώθηκαν ούτε διαφαίνονται 

τεχνολογικά και οικονομικά ισοδύναμες και εφικτές μεγάλης κλίμακας λύσεις τροφοδοσίας 

της τηλεθέρμανσης από άλλες πηγές καυσίμων ή άλλους παρόχους, μετά την απόσυρση 

μονάδων, λόγω της περιβαλλοντικής Οδηγίας. 

Η Τηλεθέρμανση και η συμπαραγωγή, παρότι είναι τοπικά συστήματα, ενισχύουν την 

λιγνιτική παραγωγή και την ανεξαρτησία από εισαγόμενα καύσιμα και συμβάλλουν σε 

εθνικούς στόχους και σε γενικότερα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, που 

προτάσσονται και ενισχύονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ε.Ε.  

Η θερμική ενέργεια με Συμπαραγωγή στην Πτολεμαΐδα υπερβαίνει τις 230.000 MWHth, οι 

δε δημοτικές επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα παρέχουν συνολικά περισσότερες 

από 600.000 MWHth ετησίως, που όμως ΔΕΝ ιχνηλατούνται και ΔΕΝ τυγχάνουν ανάλογων 

ενισχύσεων, προτεραιότητας ή άλλων κινήτρων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Η 

αναλογούσα ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή απαλλάσσεται μόνο από τα ανάλογα 

κόστη CO2. 

 

Οι αρνητικές εξελίξεις στην Λιγνιτική παραγωγή συμπαρασύρουν την 

τηλεθέρμανση  

Η Λιγνιτική Παραγωγή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας έχει ήδη συρρικνωθεί σε 33% 

(ΑΔΜΗΕ, Ιαν-Απρ 2015), παρά τη σχετική αύξηση της συνολικής ζήτησης, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για το ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων και νοικοκυριών και για τις εισαγωγές, 

σε μια χώρα που πλήττεται από την οικονομική κρίση και ύφεση.  

Η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή μηδενίστηκε στην Πτολεμαΐδα και στον ευρύτερο Δήμο 

Εορδαίας και έτσι, μια περιοχή που ιστορικά και παραγωγικά συνδέεται άρρηκτα με τον 

εξηλεκτρισμό της χώρας μας και περιβάλλεται από 200.000 στρέμματα λιγνιτωρυχείων , θα 

εξορύσσει ΧΩΡΙΣ ηλεκτροπαραγωγή για τα επόμενα χρόνια, έως την ολοκλήρωση της νέας 

Μονάδας Πτολεμαΐδα V. 

Η βίαιη, μαζική απόσυρση λιγνιτικών μονάδων, ΧΩΡΙΣ εξαίρεση λόγω συμπαραγωγής, 

εκτός από την τηλεθέρμανση, αποσταθεροποιεί γενικότερα την περιοχή μας: Η Εορδαία 

στερείται και την ηλεκτροπαραγωγή και τη γη της,  ενώ πλήττεται από τα υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε.  

Ταυτόχρονα ανατρέπεται το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας, όπως και άλλων χωρών της 

Ε.Ε. με ανθρακική ηλεκτροπαραγωγή (Γερμανία, Πολωνία), που ήδη διατυπώνουν 

αντιδράσεις και ζητούν παρεκκλίσεις εφαρμογής της περιβαλλοντικής Οδηγίας.  
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Για όλους τους παραπάνω εκτεθέντες λόγους παρακαλούµε για τις ενέργειες και την 

υποστήριξή σας για την ένταξη της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ/ΔΕΗ Πτολεµαΐδας στο καθεστώς 

παρέκκλισης περιορισµένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περι 

βιοµηχανικών εκποµπών, όπως προτείνεται από το Υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Λαφαζάνη Π. στο 

σχετικό [1] έγγραφο του Υπουργείου, µε σκοπό να επαναλειτουργήσει αξιόπιστα η υπόψη 

µονάδα, συνοψίζοντας στα εξής:  

1. Αποτελεί µονάδα βάσης της Τηλεθέρμανσης που συμβάλλει στην επάρκεια και 

ασφάλεια τροφοδοσίας της πόλης µας και µετά την σύνδεση µε τον ΑΗΣ Καρδιάς 

συνέχισε να παρέχει στην τηλεθέρμανση περισσότερο από 10% της ετήσιας 

παραγόμενης θερµικής ενέργειας,  

2. Πρό του ατυχήµατος στον σταθµό Πτολεµαΐδας η Μονάδα παρείχε περισσότερες από 

1700 MWH ηµερησίως στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας,  

3. Το κόστος αποκατάστασης της Μονάδας , οι διαδικασίες και τα κόστη 

επαναλειτουργίας θεωρούνται απολύτως διαχειρίσιµα για τα µεγέθη της ΔΕΗ,  

4. Διατηρείται µεγάλο µέρος των 300 και πλέον θέσεων εργασίας τακτικού και 

εκτάκτου προσωπικού,  

5. Διατηρείται ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ και οι παρεπόµενες οικονοµικές 

δραστηριότητες στην περιοχή µας.  

Με την προσδοκία κατανόησης της θέσης µας και υποστήριξης του αιτήµατός µας, σας 

ευχαριστούµε εκ των προτέρων.  

  

 


