
 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 
 
Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση 

του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; 
  
Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας επί 
δεκαετίες, κρύβει από πίσω της μία τεράστια στρέβλωση σε ό,τι αφορά στο 
πραγματικό κόστος στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Πιο 
συγκεκριμένα δεν λαμβάνεται υπόψη το λεγόμενο εξωτερικό κόστος, 
δηλαδή το οικονομικό κόστος από την καταστροφή του περιβάλλοντος 
(γεωργικών εκτάσεων, υδάτινων πόρων κα), την αλλαγή του κλίματος και 
την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών 
εξόρυξης και καύσης λιγνίτη. Το εξωτερικό αυτό κόστος επιβαρύνει την 
οικονομία και τους Έλληνες πολίτες, παρά το γεγονός ότι δεν 
συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα 
με ανάλυση της Greenpeace1, το κόστος αυτό για την Ελλάδα ανέρχεται 
περίπου στα 2 δις € ετησίως!  
 
Σήμερα, η παραγωγή της ∆ΕΗ ουσιαστικά επιδοτείται από το κράτος (δωρεάν 
διάθεση λιγνιτωρυχείων) ενώ στο κόστος παραγωγής δεν περιλαμβάνεται το 
εξωτερικό κόστος, ούτε καν το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών (που από 1-1-
2013 θα επιβαρύνει σημαντικά τη λιγνιτική κιλοβατώρα), με αποτέλεσμα το 
(ανηγμένο) κόστος της λιγνιτικής κιλοβατώρας της ∆ΕΗ να μην ξεπερνά σήμερα 
τα 5 eurocents/kWh! Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συχνά γίνεται 
αναφορά στο δήθεν ‘φθηνό’ λιγνίτη.  
 
Σύμφωνα με μελέτη της Booz Allen Hamilton, το υψηλότερο λειτουργικό κόστος 
παρουσιάζεται στις παλαιές μονάδες Μεγαλόπολη Ι (91,3 €/MWh) και Μεγαλόπολη 
ΙΙ (80,1 €/MWh). Ο μέσος όρος του λειτουργικού κόστους αντίστοιχων μονάδων 
εκτός Ελλάδος, ανέρχεται σε 41,9 €/MWh, ενώ στην Ελλάδα η μεγαλύτερη 
απόδοση (σταθμός Φλώρινας) δεν ξεπερνά τα 26,6 €/MWh. 
 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, όμως, σε αυτό το κόστος δεν περιλαμβάνεται το 
εξωτερικό κόστος, δηλαδή το κόστος από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην 
αλλαγή του κλίματος, στην τοπική ρύπανση και στην υγεία των τοπικών κοινωνιών. 
Σύμφωνα με το κοινοτικό πρόγραμμα ExternE, 2  αυτό ανέρχεται σε 4,6-25,5 
eurocents/kWh (ανάλογα με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, με μέση εκτίμηση 8 
eurocents/kWh), ενώ η πιο απαισιόδοξη εκτίμηση (για το σταθμό της Μεγαλόπολης 
– μονάδες Ι-ΙΙΙ) ανεβάζει το κόστος αυτό σε 72 eurocents/kWh. Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι κανονικά, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από λιγνίτη θα έπρεπε να 
στοιχίζει έως και 0,72 € περισσότερο από τη σημερινή της τιμή.  
 
 
Πόσο όμως κοστίζει πραγματικά στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας η 
λιγνιτική παραγωγή αν συμπεριλάβουμε και το εξωτερικό κόστος;  
 

                                                 
1 Βάσει της μεθοδολογίας του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και του 
προγράμματος Μethodex 
2 http://www.externe.info/results.html  



Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και του 
προγράμματος Methodex (που βασίζονται εν πολλοίς στο πρόγραμμα της Ε.Ε. 
ExternE),3 το εξωτερικό κόστος για την Ελλάδα εκτιμάται ως εξής: 
 
• 31,8 €/MWh για 20 €/tn CO2 χαμηλή εκτίμηση 
• 77,4 €/MWh για 70 €/tn CO2 προτεινόμενη εκτίμηση 
• 268,9 €/MWh για 280 €/tn CO2 μέγιστη εκτίμηση 
 
Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι η λιγνιτική παραγωγή της Ελλάδας 
ανέρχεται σε 27,44 TWh (2010, ∆ΕΣΜΗΕ), δηλαδή 27,44 δις κιλοβατώρες, η 
εκτίμηση για το εξωτερικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 
 
Με άλλα λόγια, κάθε χρόνο η χρήση του λιγνίτη στη χώρα μας επιβαρύνει 
την οικονομία και την κοινωνία κατά 2,12 δις € (μέση εκτίμηση), δηλαδή 
περίπου 80 € / MWh επιπλέον από ό,τι πληρώνουμε στους λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος.  
 
 
Αυτό το ποσό είναι επιπρόσθετο του κόστους παραγωγής και δεν 
αντικατοπτρίζεται στη σημερινή τιμή της λιγνιτικής κιλοβατώρας. Πρόκειται, 
δηλαδή, για ένα χρέος που συσσωρεύεται επιβαρύνοντας το σύνολο των Ελλήνων 
φορολογουμένων τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.  
 
 
Οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται και από ελληνικές πανεπιστημιακές 
μελέτες, όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες: 
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3 http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3534.pdf  
4 D. Georgakellos, External cost of air pollution from thermal power plants: case of Greece 
(2007),  International Journal of Energy Sector Management, Vol. 1 Iss: 3, pp.257 – 272, 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1621831  
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Τα παραπάνω συνάδουν και με την πρόσφατη μελέτη 6  του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία το κόστος της ρύπανσης 
(κυρίως από σταθμούς παραγωγής ενέργειας) για το 2009 ανήλθε περίπου σε 
200-330 € ανά πολίτη! Ο παρακάτω πίνακας από τη συγκεκριμένη μελέτη 
φανερώνει τις μεγαλύτερες εστίες ρύπανσης. Στην Ελλάδα ‘κοκκινίζουν’ οι 
λιγνιτικές μας περιοχές σε Μεγαλόπολη και Κοζάνη: 

                                                 
5 Diakoulaki D., Mirasgentis S., Tziantzi M. (2001). Environmental externalities and the 
development of renewable energy sources. Laboratory of Industrial and Energy Economics, 
Department of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, 
www.soc.uoc.gr/calendar/2000EAERE/papers/PDF/F4-Diakoulaki.pdf 
6 http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/industrial-air-pollution-cost-europe  



 
 
 
 
Στον αντίποδα, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος, αφού όχι 
μόνο προστατεύουν το περιβάλλον – δεν έχουν δηλαδή εξωτερικό κόστος – αλλά 
επιπλέον δημιουργούν εισόδημα και περισσότερες θέσεις εργασίας στην ελληνική 
οικονομία.  
 
Τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, δεν παράγουν μόνο καθαρή και φιλική προς το 
περιβάλλον ενέργεια, αλλά ενισχύουν την πραγματική ανάπτυξη και μειώνουν το 
εξωτερικό κόστος των συμβατικών μονάδων ενέργειας. Σύμφωνα με 
πρόσφατη οικονομική ανάλυση της Greenpeace, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για 
κάθε 1 € που επενδύει η Ελλάδα στα φωτοβολταϊκά, επιστρέφεται στην 
κοινωνία 1,09-1,85 €.7  
 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα στο οποίο 
συγκρίνεται το κόστος (δηλαδή η επιδοτούμενη κιλοβατώρα ή Feed-In-Tariff) με 
τα οφέλη (περιβαλλοντικό όφελος, έσοδα από φόρους κα) για τρία διαφορετικά 
σενάρια ως το 2020. Ακόμα και στο λιγότερο αισιόδοξο σενάριο, η κοινωνία έχει 
πλεόνασμα 149 εκ. € ή 1,09 € για κάθε 1 € που επενδύει. 
 

                                                 
7 http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118523/ofelos_anaptixis_fotovoltaikon/  



 
Ανάλυση της Greenpeace κόστους / οφέλους από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών ως το 
2020 βάσει των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τις ΑΠΕ. Η ανάλυση έγινε για τρία 
διαφορετικά σενάρια (min / basic / max), λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές παραδοχές για 
την εξέλιξη της Οριακής Τιμής του Συστήματος και το μέγεθος του περιβαλλοντικού 
(εξωτερικού) κόστους. 

 
 
 
Τα σχέδια της ∆ΕΗ για κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων μέσα στη δεκαετία 
αλλά και πώληση των υπαρχόντων μονάδων της ∆ΕΗ σε ιδιώτες, στο όνομα της 
απελευθέρωσης της λιγνιτικής αγοράς, ουσιαστικά μετατρέπει τη χώρα μας σε 
επενδυτική ευκαιρία για Έλληνες και ξένους επενδυτές. Η συσσώρευση ιδιωτικών 
κεφαλαίων σε επενδύσεις λιγνίτη, απειλεί τη γρήγορη απεξάρτηση της χώρας 
από το πιο βρώμικο και επικίνδυνο καύσιμο, την ώρα που η κοινωνία και 
το περιβάλλον συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δισεκατομμύρια ευρώ 
κάθε χρόνο.  
 
Αντί αυτού, η κυβέρνηση οφείλει να θέσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης 
της χώρας από το λιγνίτη ως το 2030 και να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας 
μέσω της αύξησης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. 
 
Επιπλέον, η κυβέρνηση οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες και να δημοσιεύσει τη 
νέα μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική, στην οποία θα αναλύονται τα σενάρια 
που οδηγούν σε 100% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ως το 2050. 
 
 
 
 
 


