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14 Δεκεμβρύου 2019  

 
Σχόλια Green Tank για το νϋο Εθνικό Σχϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα 

 

 

Α. Γενικϊ Σχόλια 
 

Εύναι ιδιαύτερα θετικϐ το γεγονϐσ ϐτι το νϋο ΕΣΕΚ ενςωματώνει ρητϊ την απϐφαςη τησ 

κυβϋρνηςησ για πλόρη απεξϊρτηςη από τον λιγνύτη ωσ το 2028 που ανακούνωςε ο 

πρωθυπουργϐσ απϐ το βόμα του ΟΗΕ ςτισ 23 Σεπτεμβρύου 2019. Επιπλϋον, πολϑ θετικϊ 

χαρακτηρύζεται η αυξημϋνη φιλοδοξύα του νϋου ΕΣΕΚ ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο ςε ϐ,τι αφορϊ 

τουσ ςτϐχουσ μεύωςησ εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου, διεύςδυςησ των ΑΠΕ και ενεργειακόσ 

απϐδοςησ, αλλϊ και την επύςπευςη των διαςυνδϋςεων με τα μη διαςυνδεμϋνα νηςιϊ και την 

απεξϊρτηςη απϐ το πετρϋλαιο.  

 

Δεδομϋνησ τησ απολιγνιτοπούηςησ, αποκτϊ μεγϊλη ςημαςύα η εκπϐνηςη ενϐσ ςυνεκτικοϑ ςχεδύου 

για την κοινωνικϊ Δύκαιη Μετϊβαςη των λιγνιτικών περιοχών τησ Κοζϊνησ, τησ Φλώρινασ και τησ 

Αρκαδύασ ςτη μεταλιγνιτικό εποχό. Υπϐ αυτϐ το πρύςμα κρύνονται θετικϊ η θϋςπιςη διυπουργικόσ 

επιτροπόσ η οπούα ςε ςυνεργαςύα με φορεύσ θα εκπονόςει εντϐσ του 2020 ϋνα Master Plan για 

αυτϋσ τισ περιοχϋσ, η αναφορϊ ςε νϋουσ ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ χρηματοδϐτηςησ, αλλϊ και η 

διατόρηςη υφιςτϊμενων εθνικών πϐρων ϐπωσ τα δημϐςια ϋςοδα απϐ τη δημοπρϊτηςη 

δικαιωμϊτων διοξειδύου του ϊνθρακα.  Εντοϑτοισ, χρειϊζεται το ΕΣΕΚ να ςυμπεριλϊβει οριςμϋνεσ 
βαςικϋσ προτεραιϐτητεσ για τη ςτροφό των τοπικών οικονομιών ςε βιώςιμη κατεϑθυνςη (αυτό τη 

ςτιγμό δεν υπϊρχουν), ϐπωσ επύςησ και να ςυγκεκριμενοποιόςει τη ςϑνθεςη τησ Επιτροπόσ που θα 

εκπονόςει το Master Plan. 

  

Σε ϐ,τι αφορϊ την αποθόκευςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, θετικϊ κρύνεται η αϑξηςη τησ 

αποθηκευτικόσ ιςχϑοσ μετϊ το 2025 λϐγω τησ αυξημϋνησ χρόςησ τησ τεχνολογύασ των μπαταριών. 

Εντοϑτοισ κρύνεται ςκϐπιμο να ςυμπεριληφθοϑν ςτο ΕΣΕΚ ϋργα αντληςιοταμιύευςησ απϐ 

μετατροπό υφιςτϊμενων ζευγών υδροηλεκτρικών ςταθμών τησ ΔΕΗ, καθώσ και ϋργα θερμικόσ 

αποθόκευςησ ενϋργειασ μϋςω μετατροπόσ λιγνιτικών μονϊδων.     

 

Ανηςυχύα προκαλεύ η ϋλλειψη αναφορϊσ ςε ϋνα ςχϋδιο πλόρουσ κατϊργηςησ όλων των 

επιδοτόςεων ςτα ορυκτϊ καύςιμα, ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ παραινϋςεισ τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ ςτα ςχϐλια που κατϋθεςε ςτο προηγοϑμενο ΕΣΕΚ, αλλϊ και ςϑμφωνα με τισ διεθνεύσ 

τϊςεισ, ϐπωσ αυτϋσ αντικατοπτρύζονται ςτην πρϐςφατη απϐφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Τρϊπεζασ 

Επενδϑςεων να ςταματόςει ϐλεσ τισ χρηματοδοτόςεισ προσ τα ορυκτϊ καϑςιμα ωσ το τϋλοσ του 

2021.  
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Υπϐ το πρύςμα και αυτόσ τησ ιςτορικόσ απϐφαςησ τησ ΕΤΕπ, το νϋο ΕΣΕΚ δεν τεκμηριώνει 

επαρκώσ την ανϊγκη για νϋεσ μονϊδεσ φυςικού αερύου με ςτϐχο την κϊλυψη τησ ζότηςησ ςε 

ηλεκτρικό ενϋργεια και την ενεργειακό αςφϊλεια, καθώσ οι ςτϐχοι αυτού μποροϑν να 

εξαςφαλιςτοϑν αποτελεςματικϊ και με ςαφώσ μικρϐτερο αποτϑπωμα για το περιβϊλλον και το 

κλύμα απϐ τον ςυνδυαςμϐ ΑΠΕ και ώριμων τεχνολογιών αποθόκευςησ ενϋργειασ.   

 

Αρνητικϊ κρύνεται η νϋα ενϐτητα που προςτϋθηκε ςτο νϋο ΕΣΕΚ για την κϊλυψη όλων των 

εγχώριων ενεργειακών αναγκών ςε φυςικό αϋριο από τισ εγχώριεσ εξορύξεισ. Το φυςικϐ 

αϋριο εύναι ορυκτϐ καϑςιμο με πολϑ ςημαντικϋσ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου, ειδικϊ αν 

ληφθεύ υπϐψη και τα ςτϊδια τησ εξϐρυξησ και τησ μεταφορϊσ. Εύναι, επύςησ, πρακτικϊ αδϑνατον τα 

ϐποια (ακϐμα ανεπιβεβαύωτα) ευρόματα απϐ τισ εξορϑξεισ φυςικοϑ αερύου να παύξουν ρϐλο ςτην 

κϊλυψη τησ εγχώριασ ζότηςησ ωσ το 2030, που αποτελεύ τον χρονικϐ ορύζοντα του ΕΣΕΚ. Εύναι 

ςυνεπώσ ακατανϐητη η ςυμπερύληψη ςχετικόσ ενϐτητασ  ςτο νϋο ΕΣΕΚ. 

 

Ανηςυχητικό εύναι η αϑξηςη τϐςο τησ τελικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ϐςο και των αντύςτοιχων 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου ςτον τομϋα των μεταφορών ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο 

ΕΣΕΚ. Αυτϐ οφεύλεται ςτη ςαφώσ μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των πετρελαιοειδών ςτισ μεταφορϋσ 

καθώσ και τη μικρϐτερη διεύςδυςη τησ ηλεκτροκύνηςησ ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ, παρϊ 

την παρουςύαςη αναλυτικϐτερων ςχετικών μϋτρων πολιτικόσ.  

 
Τϋλοσ, μεθοδολογικϊ, εύναι πολϑ θετικό η προςθόκη προςομοιώςεων και απϐ το δεϑτερο μοντϋλο 

PRIMES καθώσ επιτρϋπει τισ ςυγκρύςεισ και την καλϑτερη κατανϐηςη των επιπτώςεων τησ 

εφαρμογόσ του ΕΣΕΚ ςε διϊφορεσ παραμϋτρουσ του ενεργειακοϑ κϐςτουσ.  

 

Β. Επιμϋρουσ Σχόλια 
 

Το νϋο ΕΣΕΚ εύναι ςαφώσ βελτιωμϋνο ςε ςχϋςη με τα προηγοϑμενο ςτουσ περιςςϐτερουσ τομεύσ. 

Ειδικϐτερα: 

 

1. Κυριαρχεύ η απϐφαςη τησ πλόρουσ απεξϊρτηςησ από τον λιγνύτη ωσ το 2028 το αργϐτερο, 

τη ςτιγμό που το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ προϋβλεπε το 2030 ο λιγνύτησ να ϋχει ακϐμα μερύδιο 

16,25% ςτην παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ό παραπϊνω απϐ 9 TWh παραγϐμενεσ απϐ 2,7 

GW καθαρόσ λιγνιτικόσ ιςχϑοσ. Χαρακτηριςτικϐ τησ προϐδου εύναι ϐτι το νϋο ΕΣΕΚ προβλϋπει 

χαμηλϐτερη ηλεκτροπαραγωγό απϐ λιγνύτη το 2020 (8,11 ΤWh) απϐ ϐςη προϋβλεπε το παλιϐ 

ΕΣΕΚ το 2030 (9,03 ΤWh). 

 

Θα πρϋπει ϐμωσ να παρουςιαςτεύ κι ϋνα ςαφϋσ χρονοδιϊγραμμα απϐςυρςησ των λιγνιτικών 

μονϊδων καθώσ και το μϋλλον τησ υπϐ καταςκευό λιγνιτικόσ μονϊδασ «ΠτολεμαϏδα 5». Αυτϐ 

εύναι απαραύτητο ϐχι μϐνο για την αποςαφόνιςη του ενεργειακοϑ ςχεδιαςμοϑ τησ χώρασ αλλϊ 

και για τον ςωςτϐ ςχεδιαςμϐ τησ μετϊβαςησ ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο τϐςο ςτη Δυτικό 

Μακεδονύα ϐςο και ςτην Πελοπϐννηςο. 
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Κατϊ την εκτύμηςό μασ και με δεδομϋνη την εκτϐξευςη των τιμών δικαιωμϊτων CO2 και την 

ανϊγκη επιπλϋον αναβαθμύςεων πριν την ϋναρξη λειτουργύασ για τη ςυμμϐρφωςη τησ μονϊδασ 

με τα νϋα ϐρια εκπομπών του νϋου BREF, δεν ϋχει νϐημα η λειτουργύα τησ ΠτολεμαϏδασ 5 ωσ 

λιγνιτικό. Προτεύνεται, επομϋνωσ, η μετατροπό τησ υφιςτϊμενησ υποδομόσ ςε μονϊδα θερμικόσ 

αποθόκευςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ πριν την ϋναρξη λειτουργύασ, καθώσ μια τϋτοια 

μετατροπό θα εξαςφαλύςει τη λειτουργύα τησ μονϊδασ ςε βϊθοσ χρϐνου, ειδικϊ αν η μετατροπό 

αυτό υποςτηριχθεύ απϐ το νϋο θεςμικϐ πλαύςιο αποθόκευςησ ενϋργειασ και τον νϋο μϐνιμο 

μηχανιςμϐ διαςφϊλιςησ επϊρκειασ ιςχϑοσ.    

  

2. Η απϐφαςη τησ απολογνιτοπούηςησ εύναι βαςικϊ υπεϑθυνη και για μια ϊλλη εξαιρετικϊ 

ςημαντικό βελτύωςη του νϋου ΕΣΕΚ. Συγκεκριμϋνα, το νϋο ΕΣΕΚ επιτυγχϊνει μεύωςη των 

εκπομπών Αερύων του Θερμοκηπύου ςτουσ 59,7 Mt CO2eq το 2030 ςε ςχϋςη με τουσ 70,6 Mt 

CO2eq που προϋβλεπε το παλιϐ ΕΣΕΚ. Σημειώνεται ϐμωσ ϐτι το μοντϋλο PRIMES προβλϋπει 

ςημαντικϐτερη μεύωςη το 2030 ςε 57,1 Mt CO2eq. Εύναι πϊντωσ χαρακτηριςτικϐ ϐτι το 

προηγοϑμενο ΕΣΕΚ οδηγοϑςε το 2030 ςε εκπομπϋσ 14,7 Mt CO2 απϐ τον τομϋα τησ 

ηλεκτροπαραγωγόσ ενώ το νϋο ςε 6,6 Mt CO2 κατϊ το ύδιο ϋτοσ απϐ τον ύδιο κλϊδο. Συνεπώσ, η 

απολιγνιτοπούηςη οδηγεύ ςε μεύωςη των εκπομπών ΑΘ κατϊ 8,1 Mt CO2, περύπου το 80% τησ 

επιπλϋον μεύωςησ που επιτυγχϊνει το νϋο ΕΣΕΚ ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο. Με το νϋο ΕΣΕΚ η 

Ελλϊδα επιτυγχϊνει μεύωςη 42,1% ςε ςχϋςη με το 1990, παραπϊνω απϐ 10 ποςοςτιαύεσ 
μονϊδεσ μεγαλϑτερη απϐ τη μεύωςη του 31,5% που προϋβλεπε το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ.   

 

Βϋβαια και πϊλι η Ελλϊδα θα υπολεύπεται ςημαντικϊ απϐ τον νϋο ευρωπαώκϐ ςτϐχο για μεύωςη 

50-55% των εκπομπών ΑΘ το 2030 ςε ςχϋςη με το 1990 που τϋθηκε απϐ την νϋα Ευρωπαώκό 

Επιτροπό ςτισ 11 Δεκεμβρύου 2019. Υπολογύζεται ϐτι μια τϋτοια αϑξηςη τησ φιλοδοξύασ ςε 

εθνικϐ επύπεδο  θα απαιτόςει 8,1-13,3 Μt CO2,eq επιπλϋον μειώςεων εκπομπών ΑΘ ςε εθνικϐ 

επύπεδο απϐ αυτϋσ που προβλϋπονται ςτο ςυγκεκριμϋνο ΕΣΕΚ.  

 

Σε αυτϐ το ςημεύο πρϋπει να ςημειωθεύ ϋνα λϊθοσ ςτο διϊγραμμα 3 ςτη ςελύδα 39. Λανθαςμϋνα 

αναφϋρεται ϐτι το αρχικϐ ΕΣΕΚ προϋβλεπε μεύωςη 28% των εκπομπών ΑΘ ςε ςχϋςη με το 

1990. Το ςωςτϐ εύναι 31,5%, ποςοςτϐ ςυνεπϋσ ϊλλωςτε και με αυτϐ που αναφϋρεται ςτον 

Πύνακα 2, ςελύδα 33 του νϋου ΕΣΕΚ.  

 

Επιπλϋον, ςτον «Πύνακα 13, ςελύδα 103: Προβλεπόμενα μϋτρα πολιτικόσ για την κλιματικό 

αλλαγό, τισ εκπομπϋσ και απορροφόςεισ αερύων του θερμοκηπύου.» πρϋπει να προςτεθεύ η 

αποθόκευςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ανϊμεςα ςτα μϋτρα πολιτικόσ δεδομϋνου ϐτι αποτελεύ 

απαραύτητη προϒπϐθεςη για υψηλϋσ διειςδϑςεισ ΑΠΕ και τισ ςυνεπαγϐμενεσ μειώςεισ ςτισ 

εκπομπϋσ ΑΘ, τϐςο ςτο διαςυνδεμϋνο ςϑςτημα ϐςο και ςτα μη διαςυνδεδεμϋνα νηςιϊ. 

 

3. Προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη κινεύται και η αϑξηςη τησ φιλοδοξύασ ςε ςχϋςη με τη διεύςδυςη 

των ΑΠΕ κατϊ 35% ςτην ακαθϊριςτη κατανϊλωςη ενϋργειασ το 2030 απϐ 31% που προϋβλεπε 

το παλιϐ ΕΣΕΚ. Αϑξηςη τησ φιλοδοξύασ παρατηρεύται επύςησ και ςτουσ τομεύσ τησ 
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ηλεκτροπαραγωγόσ (61% ςτο νϋο ΕΣΕΚ – 56% ςτο παλιϐ) και τησ θϋρμανςησ-ψϑξησ (42,5% 

ςτο νϋο ΕΣΕΚ – 32,3% ςτο παλιϐ). Η μϐνη οπιςθοχώρηςη εμφανύζεται ςτον τομϋα των 

μεταφορών ϐπου το νϋο ΕΣΕΚ  προβλϋπει διεύςδυςη ΑΠΕ 19% το 2030 ενώ το προηγοϑμενο 

ϋθετε ωσ ςτϐχο το 20%.  

 

Ανϊμεςα ςτα μϋτρα πολιτικόσ για την προώθηςη των ΑΠΕ εύναι και η ανϊπτυξη νϋων δικτϑων 

μεταφορϊσ και διανομόσ (ςελύδεσ 111-112). Με δεδομϋνη την ιδιωτικοπούηςη του ΔΕΔΔΗΕ, 

εκτιμοϑμε ϐτι το ΕΣΕΚ πρϋπει να περιλαμβϊνει διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τουσ μηχανιςμοϑσ που 

θα χρηςιμοποιηθοϑν για να εξαςφαλιςτεύ η υλοπούηςη των απαιτοϑμενων ϋργων υπϐ το νϋο 

ιδιοκτηςιακϐ καθεςτώσ του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Επύςησ, η ιςχϑσ των νϋων ΑΠΕ που θα εγκαταςταθοϑν μπορεύ να αυξηθεύ περαιτϋρω με την 

αϑξηςη των ςτϐχων που ςχετύζονται με τισ μη ςτοχαςτικϋσ ΑΠΕ, δηλαδό τη βιομϊζα και τη 

γεωθερμύα, που αυτό τη ςτιγμό προβλϋπεται να παραμεύνουν ςε επύπεδα πολϑ χαμηλϐτερα απϐ 

τισ δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ τουσ (μϐλισ 100 MW γεωθερμύασ παρϊ την εκτενό ανϊλυςη ςτο νϋο 

ΕΣΕΚ και μϐλισ 210 νϋα MW βιομϊζασ μϋςα ςτα επϐμενα 11 χρϐνια).  

 

Παρϊλληλα, ανηςυχύα για την οικολογικό κατϊςταςη των ποταμών προκαλεύ η αϑξηςη τησ 

υδροηλεκτρικόσ ιςχϑοσ κατϊ 350 MW καθώσ δεν γύνεται ςαφϋσ τι εύδουσ υδροηλεκτρικϊ ϋργα 

θα γύνουν και ποιο το μϋγεθϐσ τουσ.   
 

4. Εύναι θετικό η αναφορϊ ςτισ αλλαγϋσ του χωροταξικού πλαιςύου ώςτε να οριςτοϑν «οι 

κατηγορύεσ περιοχών ςτισ οπούεσ αποκλεύεται εν όλω ό εν μϋρει ό εύναι κατϊλληλεσ για την 

εγκατϊςταςη ϋργων ΑΠΕ και θα καθοριςθούν οι προώποθϋςεισ εγκατϊςταςησ, λαμβϊνοντασ 

υπόψη κριτόρια όπωσ η φυςιογνωμύα, η περιβαλλοντικό προςταςύα, η φϋρουςα ικανότητα και οι 

ανθρωπογενεύσ δραςτηριότητεσ κϊθε περιοχόσ εγκατϊςταςησ» (ςελ. 111) . Ενθαρρυντικϐσ εύναι 

και ο ςτϐχοσ του νϋου χωροταξικοϑ πλαιςύου «να δημιουργηθεύ ϋνα ςαφϋσ πλαύςιο για την 

ανϊπτυξη ςταθμών ΑΠΕ και να μην υπϊρχει υποκειμενικότητα ςτα κριτόρια χωροθϋτηςησ» ςελ. 

111). Για να καταςτεύ δυνατϐ ϐμωσ ο χωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ πρϋπει να εύναι ολοκληρωμϋνοσ 

και ςυμμετοχικϐσ ώςτε να ακουςτοϑν και να ςυγκεραςτοϑν ϐλα τα διαθϋςιμα δεδομϋνα.  

Προτεύνουμε επιπλϋον τησ ςυμμετοχόσ των αρμϐδιων αρχών και υπηρεςιών, και των 

εκπροςώπων των φορϋων τησ αγορϊσ να προβλεφθεύ η ςυμμετοχό α) των περιβαλλοντικών 

οργανώςεων καθώσ και β) ειδικών και επιςτημϐνων.  

 

Επύςησ προτεύνουμε ςτο ςημεύο του κειμϋνου που αναφϋρεται η απλοπούηςη των διαδικαςιών 

αδειοδϐτηςησ, η οπούα εύναι εν γϋνει επιθυμητό, να υπϊρξουν διευκρινύςεισ ϐτι κϊτι τϋτοιο θα 

γύνει με πλόρη ςεβαςμϐ ςτην προςταςύα τησ βιοποικιλϐτητασ.  

 

Επύςησ, ενώ η αναφορϊ ςτο νϋο χωροταξικϐ πλαύςιο για τισ ΑΠΕ μϋςα ςτο ΕΣΕΚ εύναι θετικό, 

δεν αναφϋρεται το χρονοδιϊγραμμα εκπϐνηςόσ του, πρϊγμα που κρύνεται απαραύτητο για μια 

τϐςο ςημαντικό μεταρρϑθμιςη, απϐ την ϋκβαςη τησ οπούασ εξαρτϊται ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ η 
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επιτυχύα ό η αποτυχύα του εγχειρόματοσ υπερδιπλαςιαςμοϑ τησ ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ ςτη χώρα 

μϋςα ςτην επϐμενη δεκαετύα, που αποτελεύ βαςικό προτεραιϐτητα του ΕΣΕΚ.    

 

5. Θετικό επύςησ και η αυξημϋνη φιλοδοξύα ςτην εξοικονόμηςη ενϋργειασ και την ενεργειακό 

απϐδοςη. Αν δεν ςυμπεριληφθεύ η θερμϐτητα περιβϊλλοντοσ, το νϋο ΕΣΕΚ επιτυγχϊνει μεύωςη 

38,36% ςε ςχϋςη με τισ προβλϋψεισ του 2007 για την τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ το 2030 

που θα πϋςει κϊτω απϐ τα επύπεδα του 2017 ςτουσ 16,51 Mtoe. Αντιθϋτωσ, το παλιϐ ΕΣΕΚ 

επετϑγχανε μεύωςη τησ τελικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ (χωρύσ τη θερμϐτητα περιβϊλλοντοσ) 

17,32 Mtoe.  

 

Σε αυτϐ το ςημεύο πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι το κεύμενο του νϋου ΕΣΕΚ πρϋπει να διορθωθεύ ςτο 

ςημεύο που γύνονται ςυγκρύςεισ με το παλιϐ ΕΣΕΚ. Συγκεκριμϋνα, ςτη ςελύδα 5 και ςτον Πύνακα 

2, ςελύδα 33 αναφϋρεται ϐτι: “Επιπρόςθετα, επιτυγχϊνεται ποιοτικϊ μια βελτύωςη τησ 

ενεργειακόσ απόδοςησ κατϊ 38%, ςύμφωνα με ςυγκεκριμϋνη ευρωπαώκό μεθοδολογύα, όπου ο 

αντύςτοιχοσ κεντρικόσ ευρωπαώκόσ ςτόχοσ ανϋρχεται ςτο 32,5% και ςτο αρχικό ςχϋδιο ΕΣΕΚ εύχε 

τεθεύ ςτόχοσ ςτο 32%.” Το παλιϐ ΕΣΕΚ επετϑγχανε μεύωςη 32,6% ςτην τελικό κατανϊλωςη 

ενϋργειασ αν δεν αφαιροϑνταν η θερμϐτητα περιβϊλλοντοσ οπϐτε και η τελικό κατανϊλωςη 

ϋφτανε ςτoυσ 18,04 Μtoe. Αν ϐμωσ αφαιρεθεύ η θερμϐτητα περιβϊλλοντοσ απϐ την τελικό 

κατανϊλωςη ενϋργειασ ςτο παλιϐ ΕΣΕΚ (ϐπωσ γύνεται και ςτο νϋο ΕΣΕΚ) το αποτϋλεςμα εύναι 

17,32 Μtoe (Πύνακασ, 3, ςελύδα 35 του νϋου ΕΣΕΚ) που ιςοδυναμεύ με μεύωςη 35,32% ςε ςχϋςη 
με τα προβλϋψεισ για το 2030 του 2007. Κατϊ ςυνϋπεια αν η ςϑγκριςη μεταξϑ των 2 ΕΣΕΚ γύνει 

αφαιρώντασ τη θερμϐτητα περιβϊλλοντοσ, το αποτϋλεςμα εύναι 38,36% μεύωςη ςτο νϋο ΕΣΕΚ 

και 35,32%% ςτο παλιϐ ΕΣΕΚ, πϊντα ςε ςχϋςη με τισ προβλϋψεισ του 2007 για το 2030 για την 

τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ.  

 

Εντϑπωςη προκαλεύ το γεγονϐσ ϐτι ενώ ο ςτϐχοσ ενεργειακών αναβαθμύςεων ςε κατοικύεσ 

αυξϊνεται κατϊ 50% ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ (600.000 ςτο νϋο ΕΣΕΚ – 400.000 ςτο 

παλιϐ), εντοϑτοισ η επιτυγχανϐμενη μεύωςη τησ τελικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ςτον οικιακϐ 

τομϋα εύναι πολϑ μικρό. 

 

6. Ιδιαιτϋρωσ θετικό εύναι και η ταχύτερη διαςύνδεςη των νηςιών ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο 

ΕΣΕΚ, η οπούα ςυμβϊλλει και ςτην πλόρη απεξϊρτηςη από το πετρϋλαιο ςτην 

ηλεκτροπαραγωγό πριν το 2030.  

 

7. Εύναι θετικό η προςθόκη διευκρινύςεων ςχετικϊ με το Master Plan για τη Δύκαιη Μετϊβαςη 

ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ και ιδιαιτϋρωσ: α) η δημιουργύα διυπουργικόσ Επιτροπόσ για την 

κατϊρτιςη του Master Plan ωσ τα μϋςα του 2020, β) η προςθόκη νϋων πηγών χρηματοδϐτηςησ 

απϐ ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ, και γ) η διατόρηςη τησ χρηματοδϐτηςησ απϐ τα δημϐςια ϋςοδα 

πλειςτηριαςμών δικαιωμϊτων εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου μϋςω του Πρϊςινου Ταμεύου  

 

Ωςτϐςο υπογραμμύζουμε ϐτι η ΚΥΑ που προςδιορύζει πώσ θα διατεθοϑν τα δημϐςια ϋςοδα απϐ 

τη δημοπρϊτηςη δικαιωμϊτων CO2 για το 2019 δεν ϋχει ακϐμα εκδοθεύ, ενώ υπενθυμύζουμε πωσ 
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για το 2018, η αντύςτοιχη ΚΥΑ δϋςμευςε 30 εκ ευρώ για τον ύδιο ςκοπϐ ςτο Πρϊςινο Ταμεύο, τα 

οπούα ϐμωσ εξακολουθοϑν να παραμϋνουν αναξιοπούητα.   

 

Επύςησ, τονύζουμε ϐτι η ςϑνθεςη τησ Επιτροπόσ πρϋπει να αντικατοπτρύζεται με πιο 

ςυγκεκριμϋνο τρϐπο μϋςα ςτο ΕΣΕΚ για να ςηματοδοτόςει την προςϋγγιςη τησ μετϊβαςησ των 

λιγνιτικών περιοχών ωσ αληθινϊ εθνικόσ υπϐθεςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, προτεύνουμε η Επιτροπό 

να περιλαμβϊνει εκπροςώπουσ απϐ τουσ ακϐλουθουσ φορεύσ: α) ΔΕΗ β) τοπικό αυτοδιούκηςη 

των λιγνιτικών περιοχών γ) υπό μετεγκατϊςταςη «λιγνιτικϊ» χωριϊ, γ) εργαζόμενουσ δ) ΜΚΟ ε) 

επιςτόμονεσ, ςτ) ςχετιζόμενα υπουργεύα.  

 

Επιπλϋον το ΕΣΕΚ θα ϋπρεπε να περιλαμβϊνει και κϊποιεσ βαςικϋσ κατευθϑνςεισ ό 

προτεραιϐτητεσ για τισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ που θα ςυμπεριληφθοϑν ςτο Master Plan. 

Υπϐ αυτό την ϋννοια η διατόρηςη των προτεραιοτότων του προηγοϑμενου ΕΣΕΚ οι οπούεσ 

προϋκυψαν μετϊ απϐ δημϐςια διαβοϑλευςη, θα ςηματοδοτοϑςε μεταξϑ ϊλλων και μια ςυνϋχεια 

του κρϊτουσ ςτο κομβικϐ ζότημα τησ Δύκαιησ Μετϊβαςησ.  Ειδικϐτερα, το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ 

πρϐτεινε τουσ ακϐλουθουσ γενικοϑσ ϊξονεσ για την αναζωογϐνηςη των τοπικών οικονομιών με 

κοινωνικϊ δύκαιο τρϐπο: 

 Ανϊπτυξη καθαρών μορφών ενϋργειασ  

 Εξοικονϐμηςη Ενϋργειασ  

 Στόριξη του πρωτογενοϑσ τομϋα  

 Παρεμβϊςεισ ςτον τομϋα τησ κυκλικόσ οικονομύασ/αξιοπούηςησ δευτερογενών υλικών  

 Βιομηχανικό κληρονομιϊ  

 Προγρϊμματα ολοκληρωμϋνησ παρϋμβαςησ ςτον τομϋα τησ εργαςύασ  

 Προγρϊμματα ςτόριξησ τησ επιχειρηματικϐτητασ και τησ καινοτομύασ ςε διϊφορουσ τομεύσ 

και ειδικϊ ςτουσ παραπϊνω.  

 Τεχνικό υποςτόριξη δυνητικών δικαιοϑχων για ωρύμανςη ϋργων/δρϊςεων για ϋργα 
δημϐςιου χαρακτόρα.  

Προτεύνουμε τη διατόρηςη των παραπϊνω προτεραιοτότων ςτο τελικϐ κεύμενο του ΕΣΕΚ.  

Απϐ την ϊλλη μεριϊ το νϋο ΕΣΕΚ ϋχει και αρνητικϊ ςημεύα. Ειδικϐτερα: 

 

1. Υπϊρχει πολϑ μεγϊλη αϑξηςη ςτην ςυνειςφορϊ του φυςικού αερύου ςτην ηλεκτροπαραγωγό. 

Συγκεκριμϋνα, προβλϋπεται ςυνολικό ιςχϑσ μονϊδων φυςικοϑ αερύου 7 GW (απϐ 4,9 GW 

ςόμερα) και παραγωγό 18,3 TWh το 2030, ενώ το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ προϋβλεπε το ύδιο ϋτοσ 

5,4 GW και ςυνειςφορϊ 10,3  TWh. Πρϐκειται για μύα αϑξηςη κατϊ περύπου 80% μεταξϑ των 

δϑο ΕΣΕΚ. Πρακτικϊ αυτϐ ςημαύνει ϐτι απϐ τισ 9 TWh λιγνύτη που προϋβλεπε το παλιϐ ΕΣΕΚ το 

2030, ςτο νϋο ΕΣΕΚ οι 8 TWh θα προϋλθουν απϐ φυςικϐ αϋριο και μϐλισ η 1 TWh απϐ ΑΠΕ. Η 

αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ του φυςικοϑ αερύου κατϊ 80% ϋχει 2 ςυνϋπειεσ: α) αϑξηςη του δεύκτη 

ενεργειακόσ εξϊρτηςησ (71% το 2030 ςτο νϋο ΕΣΕΚ – 68% ςτο παλιϐ) και β) μικρϐτερη μεύωςη 

ςτισ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου απϐ αυτό που εύναι εφικτό. Εκτιμϊται ϐτι αν η ενϋργεια 

που προερχϐταν απϐ λιγνύτη ςτο παλιϐ ΕΣΕΚ, αντικαθιςτοϑνταν απϐ ΑΠΕ και ϐχι απϐ φυςικϐ 

αϋριο,  η επιπλϋον μεύωςη των εκπομπών ΑΘ που θα επιτυγχανϐταν θα όταν περύπου 3 Mt CO2, 
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πρϊγμα που θα οδηγοϑςε ςε μεύωςη των εθνικών εκπομπών κατϊ 45% το 2030 ςε ςχϋςη με τα 

επύπεδα του 1990. Η κλιματικό επύδοςη τησ Ελλϊδασ το 2030 θα βελτιωνϐταν δηλαδό κατϊ 3 

ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ ςε ςχϋςη με τον ςτϐχο που θϋτει τώρα το νϋο ΕΣΕΚ.  

 

Αντύ για μια τϐςο ςημαντικό αϑξηςη ςτη ςυμμετοχό φυςικοϑ αερύου, προτεύνεται το 

μεγαλϑτερο μϋροσ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που θα προερχϐταν απϐ λιγνύτη ςτο παλιϐ ΕΣΕΚ, να 

παραχθεύ απϐ επιπλϋον ΑΠΕ ςε ςυνδυαςμϐ με επιπλϋον αποθηκευτικό ιςχϑ. Η δυνατϐτητα 

αϑξηςησ των ΑΠΕ επιβεβαιώνεται και απϐ τισ προςομοιώςεισ του μοντϋλου PRIMES, οι οπούεσ 

προβλϋπουν υψηλϐτερεσ διειςδϑςεισ ΑΠΕ.  Με δεδομϋνο ϐτι η απολιγνιτοπούηςη φαύνεται ϐτι 

θα εύναι εμπροςθοβαρόσ, προτεύνεται η αύξηςη τησ απαιτούμενησ επιπλϋον ιςχύοσ ςε ΑΠΕ 

και αποθόκευςη ενϋργειασ να εύναι επύςησ εμπροςθοβαρόσ. Κι ενώ γενικϊ η ανϊπτυξη 

ςυςτημϊτων αποθόκευςησ ενϋργειασ εύναι χρονοβϐρα, υπϊρχει μελϋτη του ΕΜΠ1 που 

περιγρϊφει τη δυνατϐτητα προςθόκησ 400 ΜW αντληςιοταμιευτικόσ ιςχϑοσ απϐ τη μετατροπό 

(7) υφιςτϊμενων ζευγών υδροηλεκτρικών ςταθμών ςε αντληςιοταμιευτικϊ ςυςτόματα.  

Δεδομϋνου ϐτι το πιο χρονοβϐρο και πιο ακριβϐ κομμϊτι ςε ϋνα αντληςιοταμιευτικϐ ςϑςτημα 

εύναι η καταςκευό των ταμιευτόρων και ςτην παραπϊνω περύπτωςη οι ταμιευτόρεσ υπϊρχουν, 

η προτεινϐμενη μετατροπό δεν θα εύναι οϑτε χρονοβϐρα, οϑτε ακριβό. Σϑμφωνα με τη μελϋτη 

του ΕΜΠ, το κϐςτοσ μετατροπόσ των 7 ζευγών υδροηλεκτρικών ςταθμών ςε 

αντληςιοταμιευτικοϑσ θα εύναι 205 εκ. ευρώ.  

 
Επιπλϋον, δεδομϋνου ϐτι οι υδροηλεκτρικού ςταθμού ανόκουν εξ’ ολοκλόρου ςτη ΔΕΗ, η 

υλοπούηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ πρϐταςησ κατϊ προτεραιϐτητα, θα θϋςει τη ΔΕΗ ςε εξαιρετικό 

θϋςη ςτην αγορϊ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτο μϋλλον, ειδικϊ μετϊ την εκπϐνηςη και εφαρμογό του 

νϋου θεςμικοϑ πλαιςύου για την αποθόκευςη ενϋργειασ και τον νϋο μϐνιμο μηχανιςμϐ 

διαςφϊλιςησ επϊρκειασ ιςχϑοσ.   

 

2. Εκτϐσ του ϐτι το ΕΣΕΚ δεν περιλαμβϊνει τα προαναφερθϋντα ϋργα αντληςιοταμύευςησ, που 

μποροϑν να υλοποιηθοϑν και πιο γρόγορα και πιο οικονομικϊ απϐ τα νϋα ϋργα που 

προωθοϑνται, δεν περιλαμβϊνει επύςησ διϐλου τεχνολογύεσ θερμικόσ αποθόκευςησ 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ παραγϐμενησ απϐ ΑΠΕ ςε παροπλιςμϋνουσ λιγνιτικοϑσ ςταθμοϑσ. 

Ωςτϐςο η λϑςη αυτό παρουςιϊζει ςειρϊ πλεονεκτημϊτων. Ειδικϐτερα: α) υπϊρχουν  

τεχνολογύεσ θερμικόσ αποθόκευςησ ϐπωσ αυτό των αλϊτων υψηλόσ θερμοχωρητικϐτητασ 

(molten salts) που εύναι ώριμεσ καθώσ χρηςιμοποιοϑνται εδώ και πολλϊ χρϐνια ςτα 

ηλιοθερμικϊ ςυςτόματα. β) Όπωσ και τα προαναφερθϋντα αντληςιοταμιευτικϊ ςυςτόματα, η 

μετατροπό λιγνιτικών μονϊδων ςε ςυςτόματα θερμικόσ αποθόκευςησ με αυτόν την τεχνολογύα 

ϋχει μικρϐ χρϐνο υλοπούηςησ (τησ τϊξησ των 18 μηνών) και επομϋνωσ μπορεύ να ςυνειςφϋρει 

ςτη εμπροςθοβαρό αϑξηςη τησ αποθηκευτικόσ ιςχϑοσ που απαιτεύται για να υποκαταςταθοϑν 

τα φορτύα βϊςησ των υπϐ απϐςυρςη λιγνιτκών μονϊδων. γ) Τϋτοιεσ λϑςεισ θα αξιοποιόςουν 

                                                             
1 Διερεϑνηςη των δυνατοτότων καταςκευόσ νϋων μονϊδων αντληςιοταμύευςησ ςτην Ελλϊδα. Στεφανϊκοσ Ι., ΕΜΠ: 
Ερευνητικϐ Έργο 62/2423 (Δυνατϐτητεσ καταςκευόσ ϋργων αποταμύευςησ μϋςω ϊντληςησ ςε περιοχϋσ τησ Ηπειρωτικόσ 
Ελλϊδασ) 
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υφιςτϊμενεσ υποδομϋσ, διατηρώντασ θϋςεισ εργαςύασ ςτον ενεργειακϐ τομϋα των υπϐ 

μετϊβαςη λιγνιτικών περιοχών και ςυνειςφϋροντασ ςτην αναζωογϐνηςη τησ τοπικόσ 

οικονομύασ. Παρϊλληλα, θα προςδώςουν ςτη Δυτικό Μακεδονύα ειδικϊ, ϋνα νϋο, βιώςιμο 

ενεργειακϐ χαρακτόρα με την προοπτικό  να αποκτόςει ϋναν ευρϑτερο ενεργειακϐ ρϐλο ςτην 

περιοχό των Βαλκανύων. Μια τϋτοια λϑςη επομϋνωσ θα μποροϑςε να αποτελϋςει κομβικϐ 

κομμϊτι του Master Plan για τη Δύκαιη Μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο που αναφϋρεται 

ςε ϊλλο ςημεύο του ΕΣΕΚ. 

 

3. Μια ςημαντικό παρϊλειψη του νϋου ΕΣΕΚ εύναι η ϋλλειψη αναφορϊσ ςτισ επιδοτόςεισ που 

δύνονται ςτα ορυκτϊ καύςιμα παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ςτισ παρατηρόςεισ που κατϋθεςε η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό για το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ ζητϊ απϐ την ελληνικό κυβϋρνηςη «να 

απαριθμόςει όλεσ τισ επιδοτόςεισ ςτον τομϋα τησ ενϋργειασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ιδύωσ 

των επιδοτόςεων ςτα ορυκτϊ καύςιμα, και τισ δρϊςεισ που αναλαμβϊνονται, καθώσ και τα 

ςχϋδια για τη ςταδιακό κατϊργηςό τουσ». 

 

4.  Ωσ μύα απϐ τισ ειδικϐτερεσ τεχνολογικϋσ προκλόςεισ ςτη διϊςταςη ϋρευνασ, καινοτομύασ και 

ανταγωνιςτικϐτητασ (ςελύδα 74 και μϋτρο πολιτικόσ Μ2, Πύνακασ 23, ςελύδα 220:) αναφϋρεται 

«η δέςμευςη και αποθήκευςη του διοξειδίου του άνθρακα που παρϊγεται από την 

παραγωγό ηλεκτριςμού από ςυμβατικϊ καύςιμα.». Με δεδομϋνη την εμπροςθοβαρό και πλόρη 

απολιγνιτοπούηςη ωσ το 2028 το αργϐτερο (ακϐμα και ςε ϐ,τι αφορϊ τη νϋα μονϊδα 

«ΠτολεμαϏδα V») , η αναφορϊ ςε τεχνολογύεσ δϋςμευςησ και αποθόκευςησ ϊνθρακα «που 

προϋρχεται από ηλεκτροπαραγωγό μϋςω ςυμβατικών καυςύμων» γενικϊ, εύναι παραπλανητικό. 

Με δεδομϋνη την πλόρη απεξϊρτηςη απϐ τον λιγνύτη ωσ το 2028, οποιαδόποτε ςχϋςη τϋτοιων 

τεχνολογιών με την καϑςη λιγνύτη εύναι ϊνευ νοόματοσ και αυτό η εξαύρεςη του λιγνύτη απϐ τη 
διϊςταςη τησ ϋρευνασ, καινοτομύασ και ανταγωνιςτικϐτητασ, πρϋπει να αποςαφηνιςτεύ ςτο 

κεύμενο.  Η ϋρευνα γϑρω απϐ τϋτοιεσ τεχνολογύεσ ϋχει νϐημα μϐνο ςε ςυνδυαςμϐ με μονϊδεσ 

φυςικοϑ αερύου ό βιομϊζασ ό με τισ βιομηχανικϋσ διεργαςύεσ. Σε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, η 

δυνατϐτητα περαιτϋρω μεύωςησ των εκπομπών CO2 εύναι πολϑ πιο περιοριςμϋνη ςε ςχϋςη με 

τον λιγνύτη, του οπούου η αντικατϊςταςη απϐ ΑΠΕ και αποθόκευςη ενϋργειασ εύναι ϐχι μϐνο 

τεχνικϊ εφικτό αλλϊ και οικονομικϊ πιο αποδοτικό. Άλλωςτε η χρόςη τϋτοιων τεχνολογιών 

δϋςμευςησ, αποθόκευςησ και χρόςησ δεςμευμϋνου CO2 ςτη Μακροχρϐνια Στρατηγικό για το 

2050 (ΜΣ2050) αφορϊ μϐνο μονϊδεσ φυςικοϑ αερύου ό βιομϊζασ ό βιομηχανικϋσ διεργαςύεσ και 

ϐχι λιγνύτη. Επομϋνωσ η διευκρύνιςη ςτο ΕΣΕΚ ϐτι τα ερευνητικϊ ϋργα δϋςμευςησ και 

αποθόκευςησ CO2 δεν αφοροϑν τισ λιγνιτικϋσ μονϊδεσ εύναι, μεταξϑ ϊλλων, και θϋμα ςυνϋπειασ 

με τη ΜΣ2050.  

 

5. Αρνητικϊ κρύνεται η νϋα ενϐτητα που προςτϋθηκε ςτο νϋο ΕΣΕΚ για την κϊλυψη όλων των 

εγχώριων ενεργειακών αναγκών ςε φυςικό αϋριο από τισ εγχώριεσ εξορύξεισ. Το φυςικϐ 

αϋριο εύναι ορυκτϐ καϑςιμο με πολϑ ςημαντικϋσ εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου, ειδικϊ αν 

ληφθοϑν υπϐψη και τα ςτϊδια τησ εξϐρυξησ και τησ μεταφορϊσ. Εύναι επύςησ πρακτικϊ 

αδϑνατον τα ϐποια (ακϐμα ανεπιβεβαύωτα) ευρόματα απϐ τισ εξορϑξεισ φυςικοϑ αερύου να 
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παύξουν ρϐλο ςτην κϊλυψη τησ εγχώριασ ζότηςησ ωσ το 2030, που αποτελεύ και τον χρονικϐ 

ορύζοντα του ΕΣΕΚ. Εύναι ςυνεπώσ ακατανϐητη η ςυμπερύληψη ςχετικόσ ενϐτητασ ςτο νϋο 

ΕΣΕΚ. Προτεύνουμε την αφαύρεςη τησ ενϐτητασ αυτόσ. 

 

6. Ανηςυχητικό εύναι η αϑξηςη τϐςο τησ τελικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ϐςο και των αντύςτοιχων 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου ςτον τομϋα των μεταφορών ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο 

ΕΣΕΚ. Αυτϐ οφεύλεται ςτη ςαφώσ  μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των πετρελαιοειδών ςτισ μεταφορϋσ 

καθώσ και η μικρϐτερη διεύςδυςη τησ ηλεκτροκύνηςησ ςε ςχϋςη με το προηγοϑμενο ΕΣΕΚ, παρϊ 

την παρουςύαςη αναλυτικϐτερων ςχετικών μϋτρων πολιτικόσ. Στο μικρϐ διϊςτημα που 

απομϋνει ωσ την κατϊθεςη του νϋου ΕΣΕΚ θα πρϋπει να εξεταςτεύ η αϑξηςη τησ φιλοδοξύασ ςτον 

τομϋα των μεταφορών που αναμϋνεται να αποτελϋςει τον μεγαλϑτερο ρυπαντό τησ χώρασ την 

επϐμενη δεκαετύα. Παρϊλληλα ϐμωσ, ο τομϋασ αυτϐσ ϋχει και πολλϋσ δυνατϐτητεσ μεύωςησ των 

εκπομπών ΑΘ ϋτςι ώςτε η χώρα μασ να προςεγγύςει τον νϋο ευρωπαώκϐ ςτϐχο για μεύωςη των 

εκπομπών ΑΘ κατϊ 50-55% το 2030 ςε ςχϋςη με το 1990.  

 

Επιπλϋον, τονύζεται η αςυνϋπεια ανϊμεςα ςε δϑο ςημεύα του νϋου ΕΣΕΚ ςε ςχϋςη με τισ 

εκπομπϋσ ΑΘ απϐ τον τομϋα των μεταφορών. Συγκεκριμϋνα, ςτον πύνακα 35, ςελύδα 271 

αναφϋρεται ϐτι οι εκπομπϋσ του τομϋα των μεταφορών το 2030 θα εύναι 19,9 Mt CO2, ενώ ςτον 

Πύνακα 31, ςελύδα 234, οι εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα του τομϋα των μεταφορών 

περιορύζονται ςτουσ 16,5 Mt CO2. Για λϐγουσ ςϑγκριςησ ςημειώνεται ϐτι οι εκπομπϋσ του τομϋα 
μεταφορών ςτον προηγοϑμενο ΕΣΕΚ όταν 15,7 Mt CO2. 
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