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Introduction
It is a fact that electrification in Greece from 1889
until today has been based on the most important
for the Greek economy energy fuel, lignite. As it is
known, in thermal Power Plants, power is
generated from various mineral raw materials
(liquid, sold, gas) having as the intermediate
energy, the thermal energy of high temperature.
Minerals have embedded energy in chemical form,
which is released through burning producing
heat. Especially, Steam Power Plants are the most
economical power generation units at large
volume.
Historical data about electrification in Greece
Greece welcomed electrification at the end of 19th
century under King George I. Until then the
country was mainly agricultural and sparsely
inhabited. Gradual increase of the Greek territory,
mainly since Harilaos Trikoupis' period, boosted
economic growth, including industrial
development, which was remarkable at the
beginning of 20th century. [1]-[2]
It was natural for the electricity innovation to
develop initially at large urban centers and cities
which had already developed industries, such as
Volos, Ermoupoli, Halkida and, mainly, Athens
being the capital. Especially in urban centers, the
density of population allowed the installation of a
significant network while it was also amenable to
the utilization of electricity in transport (Athens
electric railway). In foreign countries electricity
had a significant contribution to the industrial
revolution with large power plants electrifying
industrial facilities and towns. [3]
City electrification started from Athens, which, as
the capital in combination with the Port of
Piraeus, was the main population and economic
focus in the country with the most developed
industries. Also, public works implemented at
that time in the country, especially the capital
area, contributed to technological progress
significantly.
In 1902, Steam Power Plant’s first building is
constructed in Neo Faliro, by a British interest
company (Mediterranean Thomson-Houston), in
order to electrify Athens area. It was the greatest
technological achievement of the country, as well
as a representative example of monumental
industrial architecture. It was, also, one of the first
and largest power generation centers of the wider
East. Twenty-five years later, it was considered
necessary to construct another Steam Power
Plant in Athens. So, in 1927, “Power and Traction”
company built St. George’s Bay Power Plant
(1927), because of the continuous renewal of the
electricity. This new building allowed the
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transmission of energy to a great distance, street
lighting of two cities (Athens - Piraeus) and their
remote suburbs, provision of motion to railways,
trolley cars and factories and, finally, the supply of
various energy consumption points (of any form).
[3] It is worth noting, these two monumental
buildings of energy production, remain until
today Greece samples of industrial heritage.
Both of these two steam Power Plants until PPC
(Public Power Corporation) foundation, in 1950,
used coal as fossil fuel, which was imported from
England. After 1950, PPC exploited greek lignite
deposits, which are found in great abundance in
the Greek subsoil.[6]
The power generation line in Steam Power
Plant
Steam Power Plants operate as follows: Water is
heated in a very large boiler using heat produced
by fuel burning (e.g. coal, lignite) and it becomes
steam. This steam is supplied to a turbine forcing
it to rotate. The turbine shaft is connected to the
shaft of the power generator which rotates and
produces electricity. This is why a steam electric
station mainly consists of the boiler room, the
place where boilers are located, and the engine
room, where the turbines are located. [3]-[4]
Boiler room: This is the part of the plant where
boilers burn the fossil fuel. Heat produced boils
water quantities within a pipe network. Thus
water is converted to highly pressurized steam
which places a turbine (steam turbine) into
motion. Then the steam condenses, becoming
water once again, and returns to the boiler.
Although there are many types of boilers, steam
electric units use water tube boilers almost
exclusively: these consist of a large number of
tubes laid out in a manner that there is space
among them externally for fuel burning while
water passes through internally to get heated. To
increase boiler efficiency, water pre-heaters are
used as well as steam superheaters using the heat
of exhaust fumes and the reheat of already used
water.[4]-[5]
Engine room: Here steam turbines convert steam
energy into mechanical energy. The steam turbine
consists of a main shaft with mobile wings on its
perimeter, moving while the shaft rotates. Nozzles
or fixed wings are placed in between, attached to
the engine shell. Steam is forced onto the wings
and its energy is converted to kinetic energy by
rotating the turbine shaft. The turbine operates in
a satisfactory manner when it rotates at a high
number of rotations of 3000rpm to generate 50Hz
current. The number of rotations must be
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absolutely stable and this is why the turbine is
equipped with a rotation regulator modulating
the steam supply. Steam from the turbine is led to
the cooler, it cools down, condenses and returns
to the boiler with the use of pumps. Steam passes
through pipes carrying cooling fluids. It is obvious
that large amounts of cooling fluid is required and
this is supplied from the sea, lakes or rivers or, in
case of unavailability, large cooling towers with
extensive air contact surfaces. [4]-[5]
Steam electric station generators are of special
shape with a very long shaft, a relative small
diameter inductive rotor drum and a small
number of poles, normally two. Excitation is
supplied by direct current produced by the direct
current excictor connected to the same shaft.
Voltage produced is usually 15KV supplied to the
transformers which raise the voltage until it
equals the transmission network voltage.[3]-[4]
The first power plants were generated as follows:
- N. Faliros’ Steam Power Plant (1902) (Fig. 3)
- St. Georges’ Steam Power Plant (1927)(Fig.
4)
To produce electricity a “moving force” is
required. Steam was this force in this power plant
and steam was produced with the use of hard
coal. Imported hard coal was transported from

Fig. 1 - PPC Mine: general view.

Fig. 2 - St. Georges’ Steam Power Plant (1927):
External view.
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the port to the plant site via the adjacent rail line
and was stored in coal storehouses across the
street from the boiler room. A bridge and double
tramway were built over the street for the direct
transport of coal outside the furnaces. Loaded
wagons were lifted, with the aid of an electric
motor, from coal storage, placed on the tram lines
and directed to the storage house by their own
weight while empty wagons were lifted to the
storage house against the weight of the downward
moving wagons. 3-4 tons of coal were estimated
to be the transport capacity in one hour and this
greatly facilitated the supply of the furnaces.
Because furnaces produced very high
temperatures, hard coal was ignited and the water
inside the boiler tubes was heated and became
steam. This steam was forced on the turbine
making it to rotate at great speed. The turbine

rotated the generator producing alternating
current at a voltage of 6,600V.[4] This 6,600V
current was transmitted to the factory
transformers which raised the voltage to 22,000V
for transmission to transforming stations. There, a
part of the alternating current transformed into
550V direct current and the rest to 6,600V
alternating current. The 550V direct current was
used to mobilize the electric railway and
tramways; the 6,600V alternating current was
used in part to supply several factories and the
rest was transmitted to small secondary stations
of the company where it was transformed into
220/380V. This reduced voltage current was used
for lighting, supply of small industries and
workshops and for residential use.[3]

PPC mines exploitation
PPC lignite mines in Ptolemais and Megalopolis
provide lignite for power generation, which is the
most important energy source for the Greek
economy. The electrification of the country has
depended on lignite since the establishment of the
Public Power Corporation. Lignite is found in
great abundance in the Greek subsoil.[9]-[10]
As a result, in terms of lignite production, our
country rank is second in the European Union and
sixth worldwide. Based on total deposits and the
anticipated future rate of consumption, it is
estimated that the domestic lignite reserves will
last more than 45 years. To date, a total of 1.3
billion tons of lignite have already been mined,
while exploitable reserves are approximately 3.1
billion tons. In 2006, a total of 62.5 million tons
were mined, a record since the commencement of
the mines' operation.[8]
Today, for electrification needs eight PPC lignite
Power Plants are in function, which represent
42% of the country’s total installed capacity and
generate nearly 56%of the country’s electrical
energy. The use of domestic lignite in power
generation contributes to a significant saving of
foreign currency reserves (approximately 1 billion
dollars annually). Lignite is of strategic
importance for PPC, because of the extraction low
cost; it guarantees a stable and easily monitored

Fig. 3 - N. Faliros’ Steam Power Plant (1902).

Fig. 4 - St. Georges’ Steam Power Plant (1927).
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Lignite in Greece’s subsoil
The first serious attempt to exploit lignite
deposits in Greece began in Aliveri (Evia) in
1873.Unfortunately in 1897, a terrible flood
destroyed all surface and underground mines. The
operation resumed after the First World War. In
1922, the annual production reached 23,000 tons
and remained until 1927. Next year, the operation
was stopped for financial reasons.[7]
After the Second World War, electrification needs
in Greece, resulted in the power station
construction in Aliveri, which would function
entirely with lignite. In 1951, PPC undertook
underground exploitation of Mines in Aliveri,
managing to increase production to 750 000
tonnes per year and total power supply units 230
MW. Finally, in the early 1980s the operation of
lignite mine in Aliveri has stopped.[7]
Additionally, the first systematic research for
localization and assessment of lignite in the wider
region of Ptolemais, started after 1938. In 1955,
LIPTOL company was established for the
exploitation of lignite and its use, in order to
produce mainly electricity. In 1959, PPC received
90% of LIPTOL shares and in 1975, PPC merged
the LIPTOL.[8]
So, comparing lignite production in 1959, which
was 1.3 mil. tons, to lignite production in 1975,
has been increased to 11.7 mil. tons in 1985 to
27.3 mil. tones and in 2006 to 49 mil. tons
(including mine in Florina).[6]
Also, the lignite deposit in Megalopolis, was
studied scientifically in 1957, and in 1969 began
the PPC’s lignite exploitation. This was a special
case worldwide, because for the first time, so poor
lignite has been mined and used to produce
electricity. Initially, lignite mine annual
production in Megalopolis has been 1 mil.. tons,
approaching in 2006, the 13.5 m. tons. As well as,
in these areas the corresponding Steam Power
Plants are constructed.[10]
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Fig. 5 - PPC lignite mines in Megalopoli : General view.

Fig. 8 - PPC lignite mines in Ptolemais: General view.
Fig. 6 - PPC lignite mining in Megalopoli.

Fig. 7 - PPC lignite mining in Ptolemais.

price, and offers both stability and security in the
availability of fuel supplies.[9]
PPC energy production today
PPC ensures the energy efficiency of the country
through its vast projects. The 34 major thermal
and hydroelectric power plants and the 3 aeolic
parks of the interconnected power grid of the
mainland, as well as the 61 autonomous power
plants located on Crete, Rhodes and other Greek
islands (39thermal, 2 hydroelectric, 15 aeolic and
5 photovoltaic parks) form PPC's industrial
colossus and constitute the energy basis of all
financial activities of the country.[11]
During the past few years the company, apart
from the construction of new thermal (lignite, fuel
oil and natural gas) and hydroelectric power
plants, has also been investing on alternative
energy resources (wind, sun and geothermal).
The total installed capacity of the 98 PPC power
plants is currently 12,760 MW with a net
generation of 53.9 TWh in 2007.[11]
Comments
As a conclusion, from the coming of electrification
to Greece in 1889 until today, the generation of
electric power is mainly based on the Steam

Fig. 9 - PPC lignite Steam Power Plant “Ptolemais I”, in Ptolemais.

Power Plants, which only use fossil fuel. Although,
nowadays the use of such fossil fuel (like lignite)
has been replaced by other energy sources,
worldwide.
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ΟΙ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ:
Η ΚΑΎΣΗ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
Εισαγωγή
Είναι γεγονός, ότι ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας από την
έλευσή του (1889) μέχρι τις μέρες μας, βασίστηκε στο
σημαντικότερο για την ελληνική οικονομία ενεργειακό
καύσιμο, τον λιγνίτη. Όπως είναι γνωστό, στους
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, η ενέργεια παράγεται από
διάφορες ορυκτές ύλες (υγρές, στερεές, αέριες), με
ενδιάμεση ενεργειακή μορφή, τη θερμική ενέργεια
υψηλής θερμοκρασίας. Τα ο9ρυκτά υλικά έχουν
εσώκλειστη ενέργεια σε χημική μορφή, η οποία
απελευθερώνεται με την καύση για να παραχθεί
ενέργεια.
Ιστορικά στοιχεία εξηλεκτρισμού στην Ελλάδα
Η Ελλάδα, υποδέχτηκε το φαινόμενο του εξηλεκτρισμού
στα τέλη του 19ου αιώνα επί βασιλείας Γεωργίου Α΄. Ο
εξηλεκτρισμός των πόλεων ξεκίνησε από την Αθήνα, η
οποία ως πρωτεύουσα μαζί με τον Πειραιά ως λιμάνι της,
ήταν κύριος πόλος πληθυσμιακής και οικονομικής
συγκέντρωσης της χώρας με την πλέον ανεπτυγμένη
βιομηχανία. [1]-[2]
Έτσι,, το 1902 κατασκευάζεται ο πρώτος Ατμοηλεκτρικός
Σταθμός Νέου Φαλήρου από την πολυεθνική Thomson
Houston της Μεσογείου, για την ηλεκτροδότηση της
Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας της ευρύτερης Ανατολής. Και
επειδή οι ανάγκες για εξηλεκτρισμό της πρωτεύουσας
μεγάλωναν, το 1927, η Power and Traction, εταιρεία
αγγλικών συμφερόντων, κατασκευάζει τον δεύτερο
μνημειακό ατμοηλεκτρικό σταθμό στον όρμο του Αγίου
Γεωργίου στο Κερατσίνι. Το εν λόγω κέντρο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας επέτρεπε τη μεταβίβαση της
ενέργειας σε απόσταση, το φωτισμό δύο πόλεων (ΑθήναΠειραιάς) και των απομακρυσμένων προαστίων τους,
την παροχή κίνησης στους σιδηρόδρομους και
τροχιόδρομους και τα εργοστάσια.[3]-[4]-[5]
Και τα δύο αυτά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας μέχρι τη σύσταση του ενιαίου φορέα της ΔΕΗ
(1950), χρησιμοποιούσαν ως καύσιμη ύλη τον
γαιάνθρακα, ο οποίος μάλιστα ήταν εισαγόμενος από την
Αγγλία. Μετά το 1950 η ΔΕΗ εκμεταλλεύτηκε τα
κοιτάσματα του ελληνικού λιγνίτη, ο οποίος βρισκόταν σε
αφθονία στο ελληνικό υπέδαφος.[6]
Η γραμμή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στους
ατμοηλεκτρικούς σταθμούς
Η λειτουργία του σταθμού έχει ως εξής: Σε ένα πολύ
μεγάλο λέβητα θερμαίνεται νερό με τη θερμότητα που
παράγεται από την καύση του καυσίμου (π.χ. άνθρακας,
λιγνίτης) και ατμοποιείται. Ο παραγόμενος ατμός
οδηγείται στο στρόβιλο και τον αναγκάζει να
περιστραφεί. Στον άξονα του στροβίλου συνδέεται ο
άξονας της ηλεκτρικής γεννήτριας που περιστρέφεται και
παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Γι’ αυτό το λόγο ένας
ατμοηλεκτρικός σταθμός αποτελείται κυρίως από το
λεβητοστάσιο, όπου είναι ο χώρος που βρίσκονται οι
λέβητες και από το μηχανοστάσιο, όπου βρίσκονται οι
στρόβιλοι. [3]-[4]
Λεβητοστάσιο: Είναι το τμήμα του εργοστασίου όπου
υπάρχουν οι λέβητες στους οποίους καίνε το ορυκτό
καύσιμο. Η θερμότητα που παράγεται από την καύση
βράζει ποσότητες νερού, οι οποίες βρίσκονται σε ένα
δίκτυο σωληνώσεων. Έτσι το νερό μετατρέπεται σε ατμό
υψηλής πίεσης, ο οποίος θέτει σε κίνηση μια τουρμπίνα
(ατμοστρόβιλο). Έπειτα ο ατμός συμπυκνώνεται και με
αυτό τον τρόπο γίνεται πάλι νερό που οδηγείται ξανά στο
λέβητα. Αν και υπάρχουν πολλοί τύποι λεβήτων στις
ατμοηλεκτρικές μονάδες χρησιμοποιούνται σχεδόν
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αποκλειστικά υδραυλωτοί λέβητες, που αποτελούνται
από μεγάλο αριθμό σωλήνων (που λέγονται αυλοί) και
διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ανάμεσά τους
εξωτερικά να υπάρχει χώρος για την καύση του καυσίμου
και στο εσωτερικό τους να περνά το νερό για να
θερμαίνεται. Για την αύξηση της απόδοσης του λέβητα
χρησιμοποιούνται τόσο οι προθερμαντές νερού όσο και
οι υπερθερμαντές ατμού με την χρήση της θερμότητας
των καπναερίων και επαναθέρμανσης του ήδη
χρησιμοποιηθέντος νερού.[4]-[5]
Μηχανοστάσιο: Στο χώρο αυτό υπάρχουν οι
ατμοστρόβιλοι, με τους οποίους η ενέργεια του ατμού
μετατρέπεται σε μηχανική. Ο ατμός προσπίπτοντας στα
πτερύγια του στροβίλου, μετατρέπει την ενέργειά του σε
κινητική περιστρέφοντας τον άξονα του στροβίλου. Ο
στρόβιλος λειτουργεί ικανοποιητικά όταν περιστρέφεται
με υψηλό αριθμό στροφών 3000rpm για την παραγωγή
ρεύματος 50Hz.
Ο ατμός που βγαίνει από τον στρόβιλο οδηγείται στο
ψυγείο όπου ψύχεται και υγροποιείται και επιστρέφει
στον λέβητα με την βοήθεια αντλιών. Ο ατμός περνά από
σωλήνες γύρω από τους οποίους περνά το ψυκτικό υγρό
και τους ψύχει. Είναι φανερό ότι χρειάζεται μεγάλες
ποσότητες ψυκτικού υγρού που παρέχεται από την
θάλασσα, λίμνες ή ποτάμια και σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν από μεγάλους πύργους ψύξης με μεγάλη
επιφάνεια επαφής με τον αέρα. [4]-[5]
Οι γεννήτριες των ατμοηλεκτρικών σταθμών είναι
ειδικής μορφής με μεγάλου μήκους άξονα, μικρής σχετικά
διαμέτρου επαγωγικό τύμπανο δρομέα και μικρού
αριθμού πόλων, συνήθως δύο. Η διέγερση τροφοδοτείται
από συνεχές ρεύμα που παράγει η διεγέρτρια συνεχούς
ρεύματος που συνδέεται στον ίδιο άξονα. Η παραγόμενη
τάση είναι συνήθως 15KV και οδηγείται στους
μετασχηματιστές όπου ανυψώνεται η τάση μέχρις ότου
εξισωθεί με την τάση του δικτύου μεταφοράς.[3]-[4]
Στα πρώτα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια, η διαδικασία
παραγωγής γινόταν ως εξής:
Για να παραχθεί ηλεκτρισμός χρειάζεται «κινητήριος
δύναμη», στο συγκεκριμένο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο, ο
ατμός αποτελούσε την κινητήρια δύναμη και παραγόταν
με την καύση του γαιάνθρακα. Ο εισαγόμενος
γαιάνθρακας μεταφερόταν από το λιμάνι στο χώρο του
εργοστασίου, μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής, και
αποθηκευόταν στις ανθρακαποθήκες. Για τη μεταφορά
του άνθρακα απ’ ευθείας έξω από τις εστίες,
κατασκευάστηκε πάνω από το δρόμο γέφυρα και διπλή
γραμμή τροχιοδρόμου. Επειδή εντός των κλιβάνων
υπήρχε μια πολύ υψηλή θερμοκρασία, ο γαιάνθρακας
αναφλεγόταν και από τη καύση του το νερό, που ήταν
μέσα στους σωλήνες των λεβήτων, θερμαινόταν και
γινόταν ατμός. Ο ατμός αυτός, διοχετευόταν με ορμή
στον στρόβιλο και τον ανάγκαζε να περιστρέφεται με
μεγάλη ταχύτητα. Ο στρόβιλος περιέστρεφε τη γεννήτρια,
η οποία παρήγαγε το εναλλασσόμενο ρεύμα με τάση
6.600V. Το ρεύμα αυτό των 6.600V διοχετευόταν στους
μετασχηματιστές του εργοστασίου, οι οποίοι αναβίβαζαν
την τάση στα 22.000V για τη μεταφορά στους σταθμούς
μετασχηματισμού. Εκεί ένα μέρος του εναλλασσόμενου
ρεύματος μετασχηματιζόταν σε συνεχές 550V και το
υπόλοιπο σε εναλλασσόμενο 6.600V . Το συνεχές ρεύμα
των 550V χρησιμοποιείτο για την κίνηση του ηλεκτρικού
σιδηρόδρομου και τροχιόδρομων, το δε εναλλασσόμενο
των 6.600V χρησιμοποιείτο ένα μέρος για την κίνηση
διαφόρων εργοστασίων και το υπόλοιπο στους μικρούς
υποσταθμούς της εταιρείας, όπου μετασχηματιζόταν σε
220/380V. Το ρεύμα αυτό με τη μειωμένη τάση
χρησιμοποιείτο για φωτισμό, κίνηση μικρών
βιομηχανιών και εργαστηρίων και για οικιακή χρήση.[3]
Ο λιγνίτης στο ελληνικό υπέδαφος
Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την εκμετάλλευση
λιγνιτικών κοιτασμάτων στη χώρα μας άρχισε στο
Αλιβέρι (Εύβοια) το 1873. Το 1897 μια πλημμύρα
κατέστρεψε όλες τις εγκαταστάσεις εξόρυξης και η
εκμετάλλευση ξανάρχισε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο
πόλεμο. Το 1922 η ετήσια παραγωγή έφθασε τους 23.000
τόνους και διατηρήθηκε μέχρι το 1927. Μετά το δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο η ανάγκη εξηλεκτρισμού της χώρας
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οδήγησε στην απόφαση κατασκευής ατμοηλεκτρικού
σταθμού στο Αλιβέρι, που θα λειτουργούσε αποκλειστικά
με λιγνίτη. Από το 1951 την υπόγεια εκμετάλλευση των
Ορυχείων στο Αλιβέρι, αναλαμβάνει η ΔΕΗ.[7]
Οι έρευνες για λιγνίτες στην ευρύτερη περιοχή της
Πτολεμαϊδας άρχισαν μετά το 1938. Το 1955 συστάθηκε η
εταιρία ΛΙΠΤΟΛ με αντικείμενο την εκμετάλλευση του
λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
το 1975 συγχωνεύθηκε στη ΔΕΗ.[8] Η παραγωγή λιγνίτη
που ήταν το 1959 1,3 εκ. τόνους , αυξήθηκε το 1985 σε
27,3 εκ. τόνους και το 2006 σε 49 εκ. τόνους
(συμπεριλαμβανομένου και του ορυχείου στη Φλώρινα).
[6] Το λιγνιτικό κοίτασμα Μεγαλόπολης μελετήθηκε
αρχικά το 1957 και από το 1969 άρχισε η ΔΕΗ την
εκμετάλλευση του λιγνίτη. Το λιγνιτωρυχείο
Μεγαλόπολης ξεκίνησε με μία ετήσια παραγωγή 1 εκ.
τόνους και έφθασε το 2006 τους 13,5 εκ. τόνους. [10]
Η εκμετάλλευση των ορυχείων από τη ΔΕΗ
Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη
Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το σημαντικότερο για την
ελληνική οικονομία ενεργειακό καύσιμο, το λιγνίτη, στον
οποίο βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας μας από τη
στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης.[9]-[10]
Ο λιγνίτης βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της
Ελλάδας, η οποία κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή
λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη θέση
παγκοσμίως. Με βάση τα συνολικά αποθέματα και τον
προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον,
υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα οι υπάρχουσες ποσότητες
λιγνίτη επαρκούν για τα επόμενα 45 χρόνια. Μέχρι
σήμερα έχουν εξορυχθεί συνολικά 1,3 δισ. τόνοι λιγνίτη
ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 3,1 δισ.
τόνους περίπου. Το 2006 εξορύχθησαν συνολικά 62,5 εκ.
τόνοι. [8]
Σήμερα, οι 8 λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ αποτελούν το
42% της εγκατεστημένης ισχύος της και παράγουν
το56% περίπου της καθαρής ηλεκτρικής παραγωγής της
ΔΕΗ.[9] Η χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια
εξοικονόμηση συναλλάγματος (περίπου 1 δισ. δολάρια
ετησίως). Ο λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής
σημασίας για τη ΔΕΗ, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης,
σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει
σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό καυσίμου.
[9]
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα από τη
ΔΕΗ
Η ΔΕΗ με ένα τεράστιο κατασκευαστικό έργο
εξασφαλίζει την επάρκεια της χώρας σε ηλεκτρική
ενέργεια. Οι 34 μεγάλοι θερμικοί και υδροηλεκτρικοί
σταθμοί και τα 3 αιολικά πάρκα του διασυνδεδεμένου
συστήματος της ηπειρωτικής χώρας καθώς και οι 61
αυτόνομοι σταθμοί Κρήτης, Ρόδου και λοιπών νησιών
μας (39 θερμικοί, 2 υδροηλεκτρικοί, 15 αιολικά πάρκα και
5 φωτοβολταϊκοί σταθμοί) συνιστούν το βιομηχανικό
κολοσσό της ΔΕΗ που αποτελεί την ενεργειακή βάση
κάθε οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας.[11]
Τα τελευταία χρόνια η Επιχείρηση, πέραν της
δημιουργίας νέων θερμικών (λιγνιτικών, πετρελαϊκών,
φυσικού αερίου) και υδροηλεκτρικών σταθμών,
στρέφεται και προς την αξιοποίηση των εναλλακτικών
μορφών ενέργειας (άνεμος, ήλιος, γεωθερμία). Η
συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 98 συνολικά
σταθμών της ΔΕΗ ανέρχεται σήμερα στα 12.760 MW.
Σχόλια
Από την έλευση του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα το 1889
μέχρι σήμερα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
βασίζεται κυρίως στους ατμοηλεκτρικούς σταθμού, οι
οποίοι χρησιμοποιούν ορυκτό καύσιμο. Αν και όπως είναι
γνωστό, στις μέρες μας η χρήση τέτοιου καυσίμου, όπως
είναι ο λιγνίτης, έχει αντικατασταθεί παγκοσμίως από
άλλες πηγές ενέργειας.

