
Απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας: 
Διαχείριση της μεταλιγνιτικής εποχής 

Απόψεις και Θέσεις της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών 

Περίληψη
Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, αφού αποτίμησε τη σημερινή κατάσταση υπό το φως των
νέων  δεδομένων,  έκανε  τις  ακόλουθες  προτάσεις  και  ανέδειξε  δυνατότητες  εναλλακτικών
δραστηριοτήτων στις περιοχές των σημερινών λιγνιτικών σταθμών, οι οποίες εντάσσονται στις εξής δύο
κατηγορίες:

1. Ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους χώρους των ορυχείων λιγνίτη.
2. Αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων για άλλες «εξω-ηλεκτρικές» χρήσεις, δηλαδή εκτός

της καύσης για παραγωγή ηλεκτρισμού. 
Στην κατηγορία (1) εντάσσονται:  (α)  Φωτοβολταϊκά και  αιολικά πάρκα στα εξαντλημένα ορυχεία,  (β)
αποθήκευση ενέργειας με μορφή αντλησιοταμίευσης  και (γ) αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας. 
Στην κατηγορία (2) εντάσσονται: (α)  Αεριοποίηση του λιγνίτη για παραγωγή πολυμερών και συνθετικών
καυσίμων, (β) εξαγωγή Σπανίων Γαιών από τον λιγνίτη,  (γ)  χρήση λιγνίτη για φίλτρα καθαρισμού και
παραγωγή  ενεργού  άνθρακα,  (δ)  παραγωγή  προϊόντων  με  βάση  τα  ανθρακονήματα  από  λιγνίτη,  (ε)
παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών από λιγνίτη, και (στ) ανάπτυξη ενεργειακών
καυσίμων.  Η  ανάπτυξη  έρευνας  και  καινοτομίας  στους  τομείς  αυτούς  είναι  η  ικανή  και  αναγκαία
συνθήκη για ανάπτυξη και λειτουργία των περισσότερων από τις προτεινόμενες δράσεις. 
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