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Προημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την επίσημη ανακοίνωση για τα νέα πιο αυστηρά
ευρωπαϊκά πρότυπα που θα ισχύουν για τις μεγάλες μονάδες καύσης. Η απόφαση της Επιτροπής
μεταφράζεται σε αυστηρότερα όρια εκπομπών για όλους τους τύπους ρύπων όπως οξείδια του
αζώτου NOx, διοξείδιο του θείου SO2 και μικροσωματίδια σκόνης PM.
Ησυγκεκριμένη απόφαση ήταν γνωστή εδώ και καιρό αφού η υπερψήφισή της έγινε τον Απρίλιο,
ενώ η Ελλάδα υπερψήφισε τις αλλαγές.
Εδώλοιπόν με το νέο καθεστώς που αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο τα όρια εκπομπής ρύπων,
δημιουργείται μείζον ζήτημα για το ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής αλλά και τις διεργασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη στην αγορά ηλεκτρισμού καθώς αφορά πρωτίστως τις μονάδες καύσης
λιγνίτη.
Συγκεκριμένακαθώς μειώνονται σημαντικά τα όρια εκπομπής ρύπων, ουσιαστικά βγαίνουν εκτός
κοινοτικών προδιαγραφών οριστικά μια σειρά από εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.
Αυτήη εξέλιξη επηρεάζει άμεσα τόσο τις τρέχουσες συζητήσεις για την κατάρτιση της λίστας των
μονάδων που θα περιληφθούν στο market test όσο και το δυνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον με
δεδομένο ότι οι μονάδες λιγνίτη γίνονται πιο αντιοικονομικές και επηρεάζεται η βιωσιμότητά τους.
Όπωςαναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το WWF σήμερα υπάρχουν μονάδες της ΔΕΗ
που ξεπερνούν τα νέα όρια εκπομπών για το διοξείδιο του θείου 7,5 φορές,τα οξείδια του αζώτου
2,5 φορές, ενώ για τα μικροσωματίδα 10 φορές.
Πρακτικάόπως σημειώνουν στο Capital.gr πηγές της αγοράς ηλεκτρισμού, βγαίνουν οριστικά
εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών δύο λιγνιτικά συγκροτήματα, δηλαδή του Αμύνταιου και της
Καρδιάς.
Καιτα δύο αυτά εργοστάσια είχε προγραμματιστεί να αποσυρθούν τα επόμενα χρόνια και ήδη
λειτουργούν με καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας, ωστόσο το τελευταίο διάστημα για το

Αμύνταιο είχε ανακινηθεί η συζήτηση καθώς περιλήφθηκε στην πρόταση που υπέβαλε η
κυβέρνηση προς την Κομισιόν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για αποεπένδυση του 40%
των λιγνιτών της ΔΕΗ.
Μετη νέα απόφαση ουσιαστικά βγαίνει οριστικά εκτός κάδρου των πωλήσεων το Αμύνταιο.
Τοπρόβλημα ωστόσο δε σταματά εδώ.
Τρίαακόμη εργοστάσια τα οποία επίσης εν δυνάμει περιλαμβάνονται στη λίστα των υπό πώληση
μονάδων, θα έχουν ζητήματα.
Ημονάδα της Μελίτης και οι μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 έχουν υγρή αποθείωση που σημαίνει ότι
καλύπτουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση, ωστόσο δεν πληρούν τα όρια για τα οξείδια του αζώτου
NOx και αρα θα χρειαστούν επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης.
Οιμονάδες του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης έχει αποφασιστεί από τη ΔΕΗ να αναβαθμιστούν και ήδη
βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τον περιορισμό των NOx ενώ προγραμματίζεται και η
αποθείωση.
Πρόβλημαωστόσο υπάρχει όπως υποστηρίζει το WWF και για την υπό κατασκευή νέα λιγνιτική
μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα 5, που ακόμη πριν μπει σε λειτουργία θα χρειαστεί μέτρα
αναβάθμισης αφού δεν θα συμμορφώνεται με τα νέα όρια ρύπανσης.
Όπωςτονίζει η WWF η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης από
τους 6 υφιστάμενους σταθμούς λιγνίτη της ΔΕΗ που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν καθεστώς
εξαίρεσης.
"Παράτο γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη σε
εκπομπές αερίων ρύπων, η ΔΕΗ βρίσκεται πολύ πίσω στο χρονοδιάγραμμα των εντελώς
αναγκαίων έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους” τονίζει το WWF.
Σημειώνεταιτέλος ότι τα νέα αυστηρότερα όρια και η εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων
πρακτικών (ΒΑΤ) στις εκπομπές ρύπων των μεγάλων μονάδων καύσης τίθεται εφαρμογή μέσα σε
4 χρόνια δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2021 θα πρέπει όλες οι μονάδες να εφαρμόζουν τα νέα
χαμηλότερα όρια εκπομπών.
Αξίζεινα αναφερθεί τέλος ότι οι αποφάσεις για την αυστηροποίηση των εκπομπών
υπερψηφίστηκαν από την Ελλάδα, στάση που επικροτήθηκε από το WWF.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

