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ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION 2013
GREEK INTERCONNECTED SYSTEM             TWh

N Gas 14,6

27,9%

Lignite 25,6
48,9%

Impots-Exports 1

1,9%

Hydro 4,6

8,8%
Renewables 6,6

12,6%



P “Green” economy:
< Early lignite TPPs decommissionig
< High FIT for renewables
< By 2020 electricity production from renewables: 32% (+7% Hydro) 





Imbalance in the Greek electricity market

Retail market tariffs are state controlled

PThe electricity production cost has been increased from the
“green” policy (gas+renew.= 40%, lignite=49% for 2013)

PRetail market tariffs dufficult to increase due to economic
crisis

P Increased CO2 tax from 1.1.2013 (Commission proposal to
back load ETS allowance auctiong)

PAccumulated  Market deficit up to 31/12/14 : € 1.3 B€
PUnpaid bills: € 1.3 B€ 



 Solutions

PNo CO2 taxes to be paid
PRenewables FIT to ground level
PNo early lignite PPT decommissioning
PMaximum electricity production from lignite
PThe remaining lignite deposits will be available for

exploitation by private companies



Greek lignite deposits (reserves in Mt) 

Ακαρνανία

Ορεστιάδα

Αλεξανδρούπολη

ΠλακιάςΚάνδανος

Απολακκιά

2600
Πτολεμαίδα

300Αμύνταιο

100Κοζάνη

Ηλιοκώμη

Ιωάννινα

465
Μεγαλόπολη

Πύργος
Καλάβρυτα

Κορώνη

Κύμη
Αλιβέρι

Κωπαίδα

Καλάβρυτα

Δράμα

Φλώρινα 100
Κομνηνά

130

169
Ελασσώνα

970











Η «καλή» ΛΑΡΚΟ σε
ιδιώτες και η «κακή»
σε εκκαθάριση!

Του Τζώρτζη Ρούσσου
Η χθεσινή παρέμβαση της ΓΣΕΕ στο θέμα της ΛΑΡΚΟ αποκάλυψε τον κίνδυνο που
δημιουργεί το ίδιο το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ: να εξανεμιστούν, με πενιχρά οφέλη για
τη χώρα, τα εθνικά αποθέματα νικελίου αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ!
Στη χθεσινή συνάντηση των συνδικαλιστών της ΓΣΕΕ με τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και τα
εργατικά κέντρα της περιοχής οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κατήγγειλαν το σχέδιο που
προωθεί το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για την εκποίηση των αποθεμάτων νικελίου
σε ιδιώτες, τονίζοντας ότι το Δημόσιο θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη δισεκατομμυρίων
ευρώ τα οποία, όπως φαίνεται, προτιμά να τα παραδώσει σε ιδιώτες.
Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ αντιπροτείνουν την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, θεωρώντας
βέβαιο ότι για την εταιρεία θα ενδιαφερθούν οι μεγάλοι «διεθνείς» παίκτες (το 2009
εκδήλωσαν ενδιαφέρον 11 υποψήφιοι, παρότι εκείνη την περίοδο η εταιρεία εμφάνιζε
μεγάλες λειτουργικές ζημιές).
http://www.efsyn.gr/?p=3744




