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Ιστορικό «ενεργειακών μεταβάσεων» 

 1η ενεργειακή μετάβαση (άνθρακας)  
(πριν < 1760, βιομηχανική επανάσταση)

Κατά 16ο-17ο αιώνα, οι τιμές καυσόξυλων - κάρβουνου αυξήθηκαν κατακόρυφα
λόγω ελλείψεων οφειλόμενων στην αυξημένη κατανάλωση, τόσο των
νοικοκυριών όσο και των βιομηχανιών. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες (Βρετανία)
ανακάλυψε τη χρήση (άνθρακα), σηματοδοτώντας την πρώτη ενεργειακή
μεταβατική περίοδο.

Άνθρακας μειώνει κόστος παραγωγής και οι μηχανολογικές εφευρέσεις που
ήρθαν, βελτίωσαν τρόπους χρήσης και καύσης άνθρακα.

Η ατμομηχανή, αποτέλεσε τη σημαντικότερη τεχνολογική εφεύρεση της
βιομηχανικής επανάστασης, βασιζόταν ως επί το πλείστον στον άνθρακα.

Το ποσοστό χρήσης άνθρακα ως μέσο παραγωγής ενέργειας αυξήθηκε από το
1,7% το 1800 στο 47,2% το 1900.
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βιομάζα άνθρακας



2η  ενεργειακή μετάβαση
(Πετρέλαιο)

1859, Drake κατασκεύασε τα πρώτα εμπορικά «ντέρικ» στην
Πενσυλβανία για την άντληση πετρελαίου. Μετά από ένα
αιώνα (1760) το πετρέλαιο μετατράπηκε σε κύρια πηγή
ενέργειας.

Πετρέλαιο: λάμπες και φωτισμό των σπιτιών - πόλεων. Η
ζήτηση για πετρέλαιο άρχισε να αυξάνεται μετά τη δημιουργία
των βιομηχανικών γραμμών παραγωγής, ενώ αυξήθηκε
κατακόρυφα μετά τον Β’ Π.Π λόγω της αυξημένης χρήσης των
αυτοκινήτων.

Παράλληλα, μπαίνει και το φυσικό αέριο μέσω της λάμπας 
γκαζιού «Bunsen burner».
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άνθρακας Φ.Απετρέλαιο



3η ενεργειακή μετάβαση 
(21ος αιώνας - κλιματική αλλαγή)

 ΑΠΕ αποτελούν επίκεντρο της παγκόσμιας προσπάθειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 Οι οικονομίες και οι αγορές «κοιτούν» την αιολική, ηλιακή, πυρηνική 
και γεωθερμική ενέργεια και το Υδρογόνο. 

 Στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, το μερίδιο 
αγοράς των ΑΠΕ  αυξήθηκε μόλις 1,1 %. Τη δεύτερη δεκαετία, κοντά 
στο 3,5 %. 

 Η τρίτη ενεργειακή μετάβαση ξεπερνά κατά πολύ τις προηγούμενες, 
τόσο σε μέγεθος όσο και σε ταχύτητα, λόγω του στόχου «net zero» 
μέχρι το 2050. Αυτό, σημαίνει σταδιακή παύση της χρήσης 
υδρογονανθράκων μέσα σε 30 μόλις χρόνια και αύξηση της χρήσης 
ΑΠΕ. 

 Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η αύξηση παραγωγής ενέργειας 
μέσω ΑΠΕ κατέγραψε δεύτερο συνεχόμενο ετήσιο  ρεκόρ το 2021 ενώ 
οι επενδύσεις σε «πράσινες» πηγές ενέργειας άγγιξαν $ 755 δις το 
2021. 
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Εξελεγκτική πορεία,  σήμερα…

Η εμπειρία δείχνει, πως η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των
νέων πηγών ενέργειας δεν θα είναι ίσως αρκετή για την ενεργειακή
ασφάλεια, στη φάση μετάβασης.
Ο άνθρακας χρειάστηκε ορυχεία, κανάλια ύδρευσης και
σιδηρόδρομους.
Το πετρέλαιο χρειάστηκε αγωγούς και διυλιστήρια,
Το ηλεκτρικό χρειάστηκε γεννήτριες και περίπλοκο δίκτυο
ηλεκτροδότησης.
Το ίδιο θα χρειαστεί να συμβεί με τις νέες μορφές ενέργειας. Οι
υποδομές, η αποθηκευτική ικανότητα ενέργειας και οι φυσικοί
πόροι, όπως και οι ενεργειακές συνήθειες, θα πρέπει να αλλάξουν.
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Σχήματα μεταβάσεων 
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• 21η Διάσκεψη των Μερών (COP-21) της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων

Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), Συμφωνία Παρισίων 2015.

• 195 χώρες συμφώνησαν σε μια νέα παγκόσμια, αρκετά φιλόδοξη και νομικά
δεσμευτική συμφωνία, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

1. (φυσική κλιματική αλλαγή -Ηφαίστεια, μετακ. Ηπείρων, μεταβ. ηλ. δραστηριότητας)
2. (ανθρωπογενής κλ. αλλαγή - άνθρωπος επηρεάζει κλίμα: ορ. καύσιμα, ομβρόφιλα δάση
κτηνοτροφία, απελευθερώνουν θερμοκηπ. αέρια, προκαλ. αύξηση του φ. θερμοκηπίου,
υπερθέρμανση)

• μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογής
σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί τα
προηγούμενα έτη.

• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: πολιτική που προωθεί η Ε.Ε στόχο να
καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050

ΠΡΙΝ (εκθ.Brutland, Kyoto, Rio de Janeiro, ΣΕΔΕ 2005, + Ε.Ε)

• Η Ελλάδα κύρωσε Συμφωνία των Παρισίων Οκτ/2016 ν. 4426/2016.

• Τα απόλυτα μεγέθη CO2 διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από το 
αντίστοιχο του 1990. Παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει εξάρτηση του 
ενεργειακού τομέα από λιγνίτη και τα πετρελαϊκά προϊόντα.

Διεθνές πλαίσιο σήμερα;
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Ελλάδα Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2019
Ευρωπαϊκή - Πράσινη συμφωνία 2019

Η Ελληνική Πολιτεία αποφ. 4/23.12.2019 του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ΦΕΚ Β’ 4893 συνέστησε το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα, ΕΣΕΚ) (National Energy and
Climate Plan, NECP), το οποίο αποτελεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο, οδικό
χάρτη για την επίτευξη συγκεκριμένων Κλιματικών και Ενεργειακών
Στόχων έως το 2030.

Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ 2019, το νέο αναθεωρημένο
ΕΣΕΚ συμβάλει στη νέα Πράσινη Συμφωνία 2019

Περιλαμβάνει: νέους μηχανισμούς και χρηματοδοτικές
προτεραιότητες για την υποστήριξη της ενεργειακής και
κλιματικής μετάβασης, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής οικονομίας.
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Στόχοι και προτεραιότητες ΕΣΕΚ (κλίμα και ενέργεια)

 Περαιτέρω μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να
γίνει δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής
ουδετερότητας, έως το έτος 2050

 Δέσμευση απολιγνιτοποίησης της ηλεκτροπαραγωγής,
οδηγώντας σε ριζικό μετασχηματισμό, τον ενεργειακό τομέα

 Αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θέτοντας πιο φιλόδοξο στόχο
εξοικονόμησης ενέργειας

 Λειτουργία απελευθερωμένων και ανταγωνιστικών εγχώριων
ενεργειακών αγορών

 Ενίσχυση περιφερειακού ενεργειακού ρόλου της χώρας και
επιτάχυνση ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών

Στόχοι: Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
 Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

 Για να γίνει ο στόχος νομικά δεσμευτικός, η Ε. Επιτροπή πρότεινε
τον νέο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα:

Ο πιο φιλόδοξος στόχος για μείωση των καθαρών εκπομπών ΑτΘ
κατά 55% έως το 2030 (fit for 55) σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
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https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_el


Εθνικοί Στόχοι 2030  αρχικού - αναθεωρημένου ΕΣΕΚ
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80%
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Eξέλιξη συστήματος ηλεκτροπαραγωγής (GW) 2030 



Σύγκριση συμμετοχής καυσίμων στην καθαρή ηλεκτροπαραγωγή (έτος 2030) 
(αρχικού ΕΣΕΚ - Ιανουαρίου 2019)
(σημερινού τελικού ΕΣΕΚ - Δεκεμβρίου 2019) – ΦΕΚ B’ 4893/31.12.2019
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Ελλάδα -
ενεργειακό 
μίγμα 2021 
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Ελλάδα - προέλευση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

2000-2020
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Ευρώπη –
προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας 2000-2020



Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΑΔΜΗΕ)+ ΣΕΔΕ  84 €/ΜWh

 Έτος 2018   68,418 €/MWh 

 Έτος 2019   71,753 €/MWh

 Έτος 2020   58,099 €/MWh

 Έτος 2021  132,120 €/MWh

 Έτος 2022  305,820  €/MWh

 Αρχή 2023*   214, 290 €/MWh

(*χονδρεμπορική)
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Ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς, (πλαφόν) μέτρο προστασίαw της 
οικονομίας από την υπερβολική αύξηση των τιμών Φ.Α, και το ανώτατο όριο 
τιμής ορίστηκε στα 180 ευρώ ανά MWh και θα ισχύει από 15 Φεβρουαρίου 
2023 με σκοπό η Ε.Ε ανακτήσει ενεργειακή και παραγωγική επάρκεια 
(διαφωνία χωρών παραγωγής Ρωσία, Αλγερία κ.α ) 

Το ανώτατο όριο θα ενεργοποιηθεί εάν η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς υπερβεί τα 
180 ευρώ (περίπου 190 USD/ MWh) για τρεις συνεχόμενες ημέρες.
Αποτέλεσμα πτώση τιμής Φ.Α + ήπιος χειμώνας



Συνολικό κόστος λιγνιτικής παραγωγής

Κόστος Λιγνιτικής Παραγωγής (ΔΕΗ)
€/MWh

2020

€/MWh

2022

Κόστος καυσίμου 41,8      > 41,8      

Μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης (εδ. ε, 

παρ.3, άρθρο 139 ν. 4389/2016 )
3,27 3,27

Σταθερό κόστος λειτουργίας και συντήρησης 5,44 5,44

Κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2 (εδ. Στ, 

παρ. 3, άρθρο 139 ν. 4389/2016) 
46,8     84,1    

Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων ορυχείων και 

λιγνιτικής παραγωγής
7,7 7,7

Αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά 5 5

ΣΥΝΟΛΟ 110 150
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ -Αποθήκευση- Αντλησιοταμίεση – Διασύνδεση 

εσωτερικό χώρας (Νησιά-Ηπειρ. Ελλαδα) -καθαρή ενέργεια
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας: παρέχουν λειτουργίες μετατόπισης χρόνου
ενέργειας, αποθηκεύοντας σε περιόδους πλεονάσματος και απελευθερώνοντας σε
περιόδους ελλείμματος, συμβάλλοντας στην ενεργειακή απόδοση

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες ή υπερπυκνωτές.

 αύξηση εύχρηστα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

 περιορισμένη διάρκεια ζωής, απαιτούν ευρύ φάσμα πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων μετάλλων 

 μπαταρίες ιόντων λιθίου NAI, εμπεριέχουν έναν περιορισμό: μπορούν να 
υπερθερμανθούν και να αναφλεγούν

Ελλάδα: μονάδες αποθήκευσης

 ΔΕΗ μέγιστης ισχύος έγχυσης 75 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 75 MW, στη 
θέση «Αμύνταιο ΙΙ», Φιλώτα Φλώρινας.

 Hermes BESS μέγιστης ισχύος έγχυσης 110 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 121 
MW, στο Κιλκίς

ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ  (2  Ταμιευτήρες) μια επαναφορτιζόμενη «μπαταρία της φύσης»

 Όταν υπάρχει πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. τα βράδια όταν η ζήτηση είναι 
χαμηλή αλλά τα αιολικά δουλεύουν) η περίσσεια ρεύματος που διαφορετικά θα 
πήγαινε χαμένη χρησιμοποιείται για να στείλει το νερό από τον κάτω στον πάνω 
ταμιευτήρα. 

 Όταν αντίθετα υπάρχει υψηλή ζήτηση και όχι αρκετή προσφορά ρεύματος, το νερό 
αφήνεται να πέσει από τον πάνω στον κάτω ταμιευτήρα παράγοντας υδροηλεκτρική 
ενέργεια. 

 36 ταμιευτήρες,  από αυτούς οι 18 ανήκουν στη ΔΕΗ. 

Υπάρχουν 3 δυάδες ταμιευτήρων αντλησιοταμίευσης. ΥΗΣ Πουρνάρι Ι-Πουρνάρι ΙΙ, 
Καστράκι-Στράτος και Κρεμαστά-Καστράκι.

17



Αποθήκευση - τεχνολογίες υδρογόνου Η2
 «Γκρι Υδρογόνο» παραγόμενο από ορυκτά καύσιμα (fossil-based)

 «Μπλε Υδρογόνο» παραγόμενο από ορυκτά καύσιμα με συγκράτηση και

αποθήκευση ρύπων (fossil-based hydrogen with carbon capture and storage,

CCS)

 «Πράσινο Υδρογόνο» παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού. Η

ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να παράγεται από ΑΠΕ, ώστε το υδρογόνο να

χαρακτηρίζεται ως πράσινο. Η2 άφθονο στοιχείο στο σύμπαν, αλλά δεν υπάρχει

στη γη στην αγνή μορφή του, άρα πρέπει να διαχωριστεί μέσω της ηλεκτρόλυσης

από το νερό. Αυτό απαιτεί ενέργεια που καλό είναι να είναι πράσινη.

Εναλλακτικές μορφές παραγωγής πράσινου υδρογόνου είναι η αεριοποίηση

(gasification) βιομάζας και ο μετασχηματισμός βιοαερίου (αντί φυσικού αερίου).

Κύριο πρόβλημα αποθήκευσης:

 η πολύ χαμηλή πυκνότητα, Δυσκολία στην αποθήκευση καθώς καταλαμβάνει

μεγάλο όγκο και η υγροποίηση του απαιτεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
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Κίνδυνοι Η2 

• έκρηξη ή φωτιά αν δεν ληφθούν μέτρα

Κόστος παραγωγής υδρογόνου το 2018

από άνθρακα 2,2 USD /Kg

από Φ.Α 3,2 USD/Kg

από ΑΠΕ 7,5 USD /Kg

 «REPowerEU» σχέδιο Ε.Ε ταχεία απεξάρτηση
από το Ρωσικό Φ.Α και επιτάχυνση της
πράσινης ενεργειακής μετάβασης

 Διασυνδετήριος αγωγός Η2 Ελλάδας-Σκοπίων
2025



Το υδρογόνο προβλέπεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τροφοδοσία
βαρέων οχημάτων όπως αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, φορτηγά και
τρένα, σε ορισμένες περιπτώσεις, και γενικά σε κλάδους του δικτύου που δεν
έχουν δυνατότητα εξηλεκτρισμού.

O συγκεκριμένος κλάδος καλύπτει το 1/3 της κατανάλωσης ενέργειας του τομέα
των μεταφορών στην Ελλάδα. Σημαντικό για την διείσδυση των οχημάτων
υδρογόνου είναι η παράλληλη ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού των
οχημάτων.
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Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο

Η Ελλάδα μπορεί να παράγει περίπου 3 Mtoe πράσινου υδρογόνου το
2040 και να εξάγει 1 Mtoe. Στα 10 δισ. ο κύκλος εργασιών

Το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια.

Το πρώτο αφορά την περίοδο 2022-2027, όπου θα υπάρχει αβεβαιότητα
στις επενδύσεις, εξαιτίας του υψηλού κόστους. Σε αυτήν την πενταετία θα
είναι απαραίτητες οι κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη υποδομών.

Η δεύτερη φάση αφορά στην περίοδο 2025-2030, οπότε θα αρχίσουν τα
πιλοτικά έργα, αλλά και αναβαθμίσεις και προσαρμογή των αγωγών
αερίου, σχεδιασμός αποθήκευσης υδρογόνου, με τον ρόλο του κράτους να
παραμένει δίνοντας ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα.

Η τρίτη φάση εστιάζει στη δημιουργία της αγοράς στο διάστημα 2027-
2035, με τα πρώτα δίκτυα αποκλειστικά υδρογόνου να διευκολύνουν
κυρίως τις διασυνοριακές συναλλαγές, ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας
αποθήκευσης υδρογόνου κλπ.

Η τέταρτη φάση της βιομηχανικής ωρίμανσης αφορά στο διάστημα 2030 –
2045 οπότε αναμένεται ολοκλήρωση και της πανευρωπαϊκής υποδομής
υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων, μετατροπή μεγάλων τμημάτων των
υφιστάμενων δικτύων φυσικού αερίου σε υδρογόνο, αποθηκευτικά
συστήματα, συμπίεση και υγροποίηση σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα,
καθώς και διαλειτουργικότητα του εθνικού με το ευρωπαϊκό σύστημα.

.
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Σενάρια για την Μακροχρόνια Στρατηγική 2050 (Ελλάδα)
ΕΕ2     Εξηλεκτρισμός και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τους 2°C
ΕΕ1.5  Εξηλεκτρισμός και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τον 1.5°C
NC2 Νέοι ενεργειακοί φορείς για τους 2°C (μείωση εκπομπών για 2
NC1.5 Νέοι ενεργειακοί φορείς για τον 1.5°C
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Eurostat: Οικονομικές απώλειες σχ. κλίμα Ε.Ε (2020)
Ελλάδα 91 Ευρώ/κάτοικο (Μ.Ο = 27 Ευρώ E.E)
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Παρόμοια ενεργειακή κρίση 1970 (πετρέλαιο) ΟΠΕΚ περιορισμός πετρελαίου 

με άνοδο τιμών 

ΕΕ Next step, πράσινη ενεργειακή μετάβαση με απεξάρτηση από 

εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα  (ενεργειακή ομηρία)
• Τεχνολογίες καθαρής ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευση, χερσαία 

και θαλάσσια αιολικά) προσφέρουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία με 
πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία, δημιουργούν  νέες θέσεις 
εργασίας



Δείκτες ΑΠΕ στα σενάρια Μ.Σ ως  2050
ΕΕ2      Εξηλεκτρισμός και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τους 2°C
ΕΕ1.5 Εξηλεκτρισμός και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τον 1.5°C
NC2 Νέοι ενεργειακοί φορείς για τους 2°C
NC1.5 Νέοι ενεργειακοί φορείς για τον 1.5°C
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Νέος Εθνικός Κλιματικός νόμος 4936/2022
Μετάβαση κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή 

Απεικονίζει εκτίμηση αύξησης της θερμοκρασίας σε σχέση εκπομπές CO2

Global σενάρια εκπομπών CO2 έως το 2100
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α. Νέος κλιματικός νόμος 4936/2022 (Μάιος 2022) 
 Ηλεκτρική ενέργεια: αύξηση των ΑΠΕ σε ποσοστό 70% στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας έως το 2030, με μέτρα : διευκόλυνση της 
αδειοδότησης, ενίσχυση των δικτύων, προώθηση της αποθήκευσης 
ενέργειας κ.α.

Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
στερεά ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη) από  31 Δεκ. 2028
 Μεταφορές: από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί στην Αττική 

και την Θεσσαλονίκη, καθώς και το ένα τρίτο των νέων 
ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. 
Από το 2023 τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή 
υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.

 Ως προς τα ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά, από το 2030 θα επιτρέπεται 
η πώληση μόνον οχημάτων μηδενικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

 Νησιά: έως το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό σημαίνει 
ότι τα νησιά θα πρέπει να στραφούν σε σύγχρονες λύσεις όπως αυτές 
που εφαρμόζονται στη Χάλκη, Τήλο, Αστυπάλαια κ.α. με ΑΠΕ, 
αποθήκευση ενέργειας, συστήματα διαχείρισης της ενέργειας 
(ενεργειακή αυτονομία) κ.α.
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β. Νέος κλιματικός νόμος 4936/2022 (Μάιος) 
 Κτίρια: από το 2023, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων

πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκές διαθέσιμο δίκτυο
φυσικού αερίου. Από το 2025, απαγορεύεται η εγκατάσταση
καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και από το 2030, απαγορεύεται σε
όλα τα κτίρια η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό
σημαίνει ότι οι κεντρικές θερμάνσεις θα πρέπει να μετατραπούν είτε
σε φυσικό αέριο είτε σε νέες φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές
(π.χ. αντλίες θερμότητας). Επιπλέον, από το 2025 όλα τα νέα κτίρια
που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα πρέπει να
ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ασφάλιση θα αποτελεί προϋπόθεση
για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

 Βιομηχανία: επεκτείνονται οι ΜΠΕ και ΑΕΠΟ, προκειμένου να
καλύπτονται οι επιπτώσεις των επενδύσεων στο κλίμα. Επιπλέον οι
ρυπογόνες επιχειρήσεις υποχρεούνται να μειώσουν τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022.
Όλες οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζόμενους θα
δημοσιεύουν κάθε χρόνο εκθέσεις με το ανθρακικό τους
αποτύπωμα.

 Συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή, το οποίο με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
θα παρακολουθεί τα κλιματικά δεδομένα και θα παρέχει προγνώσεις.
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Γενικές συμπερασματικές  σκέψεις, εφόσον …
Αισιόδοξη προοπτική για το 2050 ένα διαφορετικό ενεργειακό και κλιματικό τοπίο:

 ΟΧΙ ενεργειακή φτώχεια, κανένα νοικοκυριό να μη  δαπανά πάνω από 5% του 
εισοδήματός του για ενέργεια.

 Περιβάλλον χωρίς καυσαέρια, εξηλεκτρισμός σχεδόν των πάντων (κίνηση, θέρμανση, 
κλιματισμός κ.λπ.), ηλεκτρική ενέργεια από πηγές μηδενικού άνθρακα.

 Οι ΑΠΕ κυριαρχούν στο ενεργειακό μίγμα, εξοικονομούνται τεράστια ποσά εισαγωγών 
καυσίμων που επανεπενδύονται στη βελτίωση της ζωής στην Ελλάδα.

 Η Ελλάδα είναι πρότυπο πράσινων υποδομών, οχημάτων, κτηρίων και βιομηχανιών που 
εξοικονομούν ενέργεια σε σχέση με το 2022.

 Οι ακραίες κλιματικές συνθήκες σπανίζουν, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, στηρίζεται η 
βιοποικιλότητα, η παραγωγικότητα και τελικά η ευημερία για όλους.

 ΕΝΑ τέτοιο πρόγραμμα θα απαιτήσει και τεράστιες επενδύσεις (στα 500 δισ. ή 17 δισ. τον 
χρόνο (μελέτη της McKinsey), αλλά και τις κατάλληλες στρατηγικές και τη σωστή και 
στον σωστό χρόνο εφαρμογή τους.

Η ενεργειακή μετάβαση έχει 3 κινδύνους:

 Α. πρώτος κίνδυνος είναι η ενεργειακή μετάβαση να ωφελήσει λίγους και να 
δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Το κόστος να το πληρώσουν οι 
πολλοί.

 Β. δεύτερος κίνδυνος είναι η ενεργειακή μετάβαση να κάνει την Ελλάδα έναν απλό 
καταναλωτή εισαγόμενης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και η προστιθέμενη αξία στη 
χώρα να είναι σχεδόν μηδενική.

 Γ. τρίτος κίνδυνος είναι ο ρυθμός της μετάβασης να είναι τέτοιος που θα καταστρέψει 
τις υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές πολύ πριν να είναι έτοιμες οι καινούργιες, που θα 
τις αντικαταστήσουν, με καταστροφικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
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Συμπερασματικές σκέψεις …
 Η μετάβαση απαιτεί σχέδιο. Σ’ αυτά τα πλαίσια απαιτείται αναμόρφωση του (ΕΣΕΚ), που

πρώτη φορά διαμορφώθηκε το 2018 που θα υιοθετήσει τους νέους στόχους (Ευρωπαϊκή
«Πράσινη Συμφωνία») και θα χαράξει τις νέες στρατηγικές και δράσεις σ’ αυτή την
κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης αξίζει:

 1. Οι ενεργειακοί στόχοι να αντιμετωπίζονται παράλληλα με τους
κλιματικούς/περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους -πρόσβαση στην ενέργεια για
όλους και εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας. Ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον
αναβαθμίζεται.

 2. Ενίσχυση της «Ενεργειακής Δημοκρατίας» (αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση
ιδιωτών και κοινοτήτων), ενώ ταυτόχρονα ο κρατικός τομέας και οι μεγάλες
επιχειρήσεις επενδύουν στις νέες γενιές τεχνολογίας που έρχονται (π.χ. νέα βιοκαύσιμα,
πράσινο υδρογόνο, αμμωνία κ.λπ.)

 3. Να διαμορφωθεί τεκμηριωμένο πλαίσιο ανάπτυξης ΑΠΕ και άλλων ενεργειακών
υποδομών σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την
προστασία της βιοποικιλότητας.

 4. Οι αναμενόμενες δράσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ να στηρίξουν
παράλληλα την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και
των νέων υποδομών μεταφοράς.

 6. Να εφαρμοστεί ρεαλιστική μεταβατική στρατηγική. Για παράδειγμα, εφόσον το ΦΑ 
θα παίξει ρόλο γέφυρας προς τις ΑΠΕ, γιατί να εισάγεται και να μην επιταχύνουμε την 
έρευνα και εξόρυξη στις αδειοδοτημένες περιοχές τις Ελλάδας; Ταυτόχρονα, η 
απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
των νέων υποδομών. Αλλιώς το κόστος ενέργειας θα εκτιναχθεί ακόμα περισσότερο.



Συμπερασματικές σκέψεις …
 7. Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί την εμπλοκή και στήριξη του 

εγχώριου δυναμικού (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εγχώριες 
επιχειρήσεις και Οργανισμοί, ΟΤΑ κ.λπ.) έτσι ώστε η ενεργειακή 
μετάβαση να αναβαθμίσει την τεχνογνωσία και κατ’ επέκταση την 
παραγόμενη αξία στη χώρα μας.

 8. Κρίσιμος είναι ο ρόλος της Πολιτείας , που δεν πρέπει απλώς να 
νομοθετεί, αλλά μέσω των υποδομών του, της κινητοποίησης πόρων 
και δυνάμεων μαζί και των ενεργειακών επιχειρήσεων που (πρέπει 
να) ελέγχει, οφείλει να ρυθμίζει, να δίνει βήμα και να υλοποιεί, 
καταλύοντας τις θετικές αλλαγές.

 Η ενεργειακή μετάβαση, να είναι «δίκαιη» just transition και μια
ευκαιρία που δεν πρέπει (να αφήσουμε) να γίνει εφιάλτης …

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


